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Kechiche a insistat în interviurile în care a vorbit despre „La 
vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2”(2013) asupra faptului că în 
filmul său nu a fost interesat să arate o poveste de dragoste 
lesbiană, ci pur și simplu o poveste de dragoste, din moment 
ce îndrăgostirea sau suferința în urma rupturii sunt resimțite 
la fel în iubirea homosexuală și în cea heterosexuală. Totuși, 
structura scenariului – adaptare a cărții de benzi desenate 
„Le bleu est une couleur chaude”(2010), inspirată de 
experiența directă a autoarei sale, Julie Maroh – urmărește 
pașii narațiunii clasice despre descoperirea sexualității queer, 
demonstrând, împotriva intențiilor declarate de regizor, că 
există o specificitate a experienței homosexuale. De altfel, o 
privire prin filmografia lui Abdellatif Kechiche indică faptul 
că acesta, cel mai probabil, nu a fost atras să descrie dinamica 

unei relații de dragoste oarecare, ci tocmai pe aceea a unei 
relații percepută de societate drept altfel. Personajele tuturor 
celor patru lungmetraje de ficțiune realizate de regizorul 
francez de orgine tunisiană anterior lui „La vie d’Adèle...” 
reprezintă imagini ale alterității. Jallel, protagonistul lui „La 
faute à Voltaire” („Vina lui Voltaire”, 2000) este un emigrant 
tunisian care se zbate pentru a-i fi permis să locuiască în 
Franța, „L’esquive” (2003) urmărește interacțiunea dintre 
elevii de multiple naționalități ai unui liceu dintr-o zonă de 
locuințe sociale situată la marginea orașului, „La graine et le 
mulet” („Cușcuș cu chefal”, 2007) prezintă încercările unei 
familii de imigranți magrebieni de a deschide un restaurant 
cu specific arăbesc, iar „Vénus Noire” („Venus neagră”, 2010), 
inspirat de un fapt real, este un film de epocă în care Saartjes 
Baartman, o servitoare din Africa de Sud, vine la începutul 
secolului al XIX-lea în Europa pentru a câștiga bani dintr-un 
spectacol care o prezintă în rol de sălbatică populației Europei 
de Vest.
În ciuda preferinței și a respectului pentru cei stigmatizați 
de societate, cât și pentru cei din clasa muncitoare, care 
transpar în filmele sale, dar și în interviuri, cel mai adesea 
Kechiche nu este preocupat să polemizeze condiția acestora. 
Există totuși momente în filmele sale în care discursul critic 
ajunge să ocupe prim-planul. Astfel, în „L’esquive” autorul 
pare să își fi dorit, într-o oarecare măsură, să chestioneze 
strategia statului de a integra minoritățile etnice prin sistemul 
de învățământ. În film, adolescenții de diferite origini pun 
în scenă, ca activitate școlară și îndrumați de profesoara lor, 
piesa „Jocul dragostei și al întâmplării” a lui Marivaux. Aceiași 

de Gabriela Filippi

La vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2

Adèle – capitolele 1 și 2
Franţa – Belgia – Spania 2013

regie: Abdellatif Kechiche 
scenariu: Abdellatif Kechiche, 

Ghalia Lacroix, Julie Maroh 
imagine: Sofian El Fani

distribuţie: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux
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tineri sunt arătați trecând de la limbajul academic din piesa 
dramaturgului francez din secolul al XIX-lea, la argoul tineresc 
în care s-au amestecat cuvinte și concepte ale altor culturi, 
dată fiind pluralitatea etnică a mediului respectiv. Ceea ce 
poate părea  o ironie nu foarte fină – să-i prezinți pe tinerii 
magrebieni, de culoare sau asiatici asistând sau chiar jucând 
în piesa lui Marivaux, înțoliți în costumele de epocă și rostind 
frazele elegant construite ale personajelor – arată în filmul lui  
Kechiche în cu totul alt fel. Mai mulți comentatori ai filmului 
au observat că însuși Marivaux, acum canonizat și un stindard 
al culturii înalte în Franța, era ironizat de contemporanii săi 
pentru deviațiile de la ceea ce atunci reprezenta limba corectă, 
fapt ce nu i-a scăpat din vedere nici lui Kechiche1. Totuși nu 
această critică, și nici finalul filmului, în care retragerea în 
incomunicabilitate a unuia dintre personajele principale poate 
fi interpretată și ca eșec al sistemului în a include cetățenii 
mărginași, sunt principalele calități ale lui „L’esquive”. 
Valoarea acestuia constă mai degrabă în rezultatele metodei 
impresionante pe care regizorul a dezvoltat-o, care constă în 
repetiții prealabile cu actorii, cel mai adesea neprofesioniști, 
întinse pe luni întregi și zile interminabile de filmare în care 
sunt folosite mai multe camere de filmat care să surprindă 
reacțiile interpreților din unghiuri diferite, ajungându-se la 
sute de ore de material filmat din care sunt recompuse apoi 
scenele. Și felul în care sunt scrise dialogurile, dar mai ales 
felul în care este condus jocul tinerilor interpreți, recrutați 
chiar din mediul social descris în film, face ca relaționarea între 
ei, în scene cotidiene – certuri în interiorul găștii, cauzate de 
faptul că una dintre fete pare să fie interesată de fostul iubit al 
altei colege și amestecul precipitat al tuturor pentru a clarifica 
situația, sau controverse despre cum trebuie jucate pasaje din 
piesa pentru școală –, să fie extrem de spectaculoasă. De altfel, 
ca recunoaștere a eficienței regizorului în lucrul cu actorii, toți 
cei trei interpreți principali au primit câte un premiu César, 
iar mai recent, și ca premieră în istoria premiilor acordate 
de Festivalul de la Cannes, Palme d’Or-ul acordat în 2013 lui 
„La vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2”, a fost înmânat nu doar lui 
Abdellatif Kechiche, ci și actrițelor Adèle Exarchopoulos și 
Léa Seydoux.
Realismul pentru care optează Kechiche, după cum devine 
evident în cel mai recent film al său, „La vie d’Adèle...”, se 
aseamănă stilului lui John Cassavetes. Ca și înaintașul său 
american, Kechiche se concentrează pe chipuri, în stare să 
exprime cel mai bine afectele. Doar că Kechiche forțează 
alegerea aceasta și filmul său conține neobișnuit de multe 
prim-planuri care adesea ascund situația dramaturgică în 
ansamblul ei, fixând atenția asupra felului în care personajul 
reacționează față de lumea exterioară, sau rămâne pasiv, închis 
în propria zeamă sentimentală. Într-una dintre secvențe, 
Adèle o reîntâlnește după o perioadă lungă de timp pe fosta 
ei iubită, Emma, într-o cafenea și speră să se reîmpace cu ea. 
În regăsirea răvășitoare, cele două încep să se sărute și să se 
pipăie printre lacrimi și suspine de plăcere. Pe toată durata 
secvenței, timp de câteva minute, regizorul nu arată reacțiile 
celorlalți clienți ai localului la scena zgomotoasă dintre cele 
două femei. Ca și la Cassavetes, la Kechiche camerele de filmat 
pândesc ca în transă pentru a capta la capacitate maximă 
intensitatea trăirilor spontane ale interpreților. „Nu vreau să 
arate ca viața. Vreau chiar să fie viață. Momente adevărate de 
viață – asta mă interesează” afirma Kechiche într-un interviu 
pe care i l-a acordat lui Jonathan Romney la scurt timp după 
lansarea filmului2. Metoda aceasta de lucru presupune adesea 
și o bruscare a interpreților și sunt cunoscute acuzațiile de 
hărțuire morală pe care Léa Seydoux (interpreta Emmei) i 
le-a adus lui Kechiche, și replica mai reținută a actriței Adèle 

Exarchopoulos (Adèle) care a denunțat condițiile grele de lucru 
de la filmare. Un astfel de exemplu de agresiune este felul în care 
regizorul a folosit epuizarea actrițelor în urma a zeci de duble 
trase într-o singură zi, pentru a face mai autentică disperarea 
pricinuită de despărțirea dureroasă prin care trec personajele. 
Acestea, și un proces creativ caracterizat de excese – doar 
perioada de filmare durând cinci luni și jumătate –, au dus însă 
la apariția, poate, a unuia dintre cele mai stăruitoare portrete 
ale unui personaj de cinema. Adèle seamănă altor personaje 
feminine ale lui Kechiche, și în special lui Rym (Hafsia Herzi) 
din „La graine et le mulet” – amândouă fiind exemplare prin 
vitalitatea și hotărârea lor. Mai mult chiar, în cazul Adèlei, 
perseverența care îi este caracteristică este susținută de 
decizia regizorului de a o păstra în prim-plan pe aproape tot 
parcursul filmului, timp de trei ore, în timp ce franchețea 
acestui personaj interpretat de Adèle Exarchopoulos, carnal și 
pasional, are ecouri în dezarmarea și încrederea totală impuse 
de Kechiche actriței. 
Acest tip de realism practicat de cei doi cineaști, spre deosebire 
de alte forme mai vehemente, în care autorii încearcă să-
și ascundă mai mult prezența, permite intruzia percepției 
subiective a personajului în diegeză. Este surprinzător că 
după câteva secvențe în care Adèle este urmărită în drum 
spre școală și cu grupul său de prieteni într-un stil inspirat 
de cinemaul observațional, cu cadre filmate din mână, care 
mimează caracterul faptului de viață surprins, neregizat, 
Kechiche introduce imagini ale unui vis erotic pe care Adèle îl 
are. Regizorul alternează scena planului real din film, în care 
personajul se masturbează în somn, cu visul ei, în care Emma, 
pe care Adèle, până la acest punct din desfășurarea acțiunii, 
a zărit-o doar pentru câteva clipe pe stradă, o mângâie și o 
sărută senzual. De asemenea, spre deosebire de cei care concep 
realismul în mod radical, indiferent dacă din rațiuni etice sau 
în mod exclusiv estetice, acest tip de realism interesat de 
redarea vie a emoțiilor, acceptă fragmentarea pronunțată a 
secvențelor. 
Tocmai pentru că acest fel de cinema este interesat de percepție, 
de cum reacționează personajele și cum conviețuiesc, în filmele 
cineaștilor discutați sunt favorizate scene în care personajele 
se joacă, cântă și dansează, se ceartă, suferă, discută sau pur și 
simplu mănâncă împreună, toate acestea exploatate în scene 
ample. Din acest motiv, este perfect justificată într-un astfel 
de demers durata lungă a scenei de sex dintre cele două femei. 
Numai că această secvență este tratată în mod diferit de restul 
filmului. Iar dacă o desprindere de la convenția abordată nu 
reprezintă în general o eroare decât pentru puriști și pentru 
operele lor, în cazul acesta, însă, Kechiche poate fi suspectat 
că nu a fost conștient de implicațiile acestei variații stilistice. 
În același interviu în care regizorul își exprima dorința de a 
filma trăiri autentice, mai mărturisea despre felul în care a 
elaborat cadrele erotice, pe care le-a dorit „să arate ca picturi, 
sau sculpturi. Am petrecut mult timp ca sa luminăm cât să fie 
cu adevărat frumoase – și apoi coregrafia mișcărilor iubitelor 
a curs ca de la sine. Modul acesta de a concepe mizanscena 
exterior acțiunii, ca mulțime de atitudini statuare, și dispariția 
dintr-o dată a reperului afectiv constituit de permanența feței 
umane în restul lui „La vie d’Adèle...”, fac ca secvența să fie 
dezgolită de emoție. Cadrele cu poziții sexuale alternează, 
și mai departe de caracterul posibil excitant al secvenței, 
corpurile actrițelor fiind revelate în întregime în spasmele 
actului sexual, felul distant în care sunt observate, opus 
freneziei cu care sunt căutate răspunsurile afective în celelalte 
secvențe, pune în atenție modul practic în care se desfășoară 
actul sexual lesbian.
Chiar dacă în majoritatea timpului camera se implică în 
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acțiune, felul în care sunt selectate evenimentele denotă 
prezența unei instanțe înțelepte și senine. Sunt prezentate mai 
ales întâmplări importante, care se decantează și se precipită 
în parcursul eroinei spre maturitate. Dar în această structură 
dramaturgică foarte selectivă, devine cu atât mai ușor de sesizat 
schematismul din felul în care sunt alăturate momentele. 
Adèle și Emma, care au intrat recent în relația de cuplu, fac 
o vizită mai întâi părinților Emmei. Aceștia apreciază arta și 
au încurajat-o, se înțelege, pe Emma spre o carieră de artist 
plastic. La fel de relaxați sunt și în privința înclinației sexuale 
a fiicei lor, ciocnind pentru ea și pentru noua ei iubită un pahar 
de vin fin, înainte de cina la care sunt servite fructe de mare. 
După aceasta, urmează secvența de sex și apoi, o secvență mai 
relaxată din punct de vedere al semnificațiilor. Adèle ajunge 
acasă la părinții ei, cu care încă locuiește pe o stradă liniștită, 
departe de centrul orașului. Aici își găsește colegii de școală și 
prietenii, adunați ca să îi serbeze aniversarea de optsprezece 
ani într-o petrecere surpriză. Tinerii sunt arătați dansând, 
într-un moment de grație și într-o lumină frumoasă, de zi 
de vară la apus, à la Terrence Malick. La o distanță de doar 
două secvențe față de cea cu vizita la părinții Emmei, vine 
secvența cu vizita la părinții (naturali ai) Adèlei. Tinerele nu 
le dezvăluie acestora natura relației lor, știind că se vor lovi 
de concepțiile conservatoare. Opoziția dintre mediile din care 
provin cele două fete este subliniată prin felurile de mâncare 
servite la masă în cele două secvențe: în comparație cu 
mâncarea sofisticată de la familia Emmei, la  Adèle se mânâncă 
spaghete, „simple și delicioase, după cum le complimentează 
iubita ei. Subiectul cărții de benzi desenate după care 
este adaptat flmul i-a oferit lui Kechiche din nou șansa să 
chestioneze problema determinismului. Ca în „L’esquive”, 

Kechiche introduce și în „La vie d’Adèle...” pasaje literare citite 
sau sintetizate de personaje, sau referințe la altfel de lucrări 
artistice relevante pentru discursul filmului. Aici însă, spre 
deosebire de filmul anterior, Kechiche alege un ton optimist 
pentru final, schimbând, de altfel, și finalul cărții de benzi 
desenate concepută de Julie Maroh, în care moartea Adèlei era 
anunțată de la început, povestea fiind prezentată ca flashback 
introdus de notele din jurnalul personajului. Spre deosebire 
de concluzia din „L’esquive”, în  „La vie d’Adèle...” Kechiche 
pare să încline înspre a afirma că nu există determinism, că 
omul este liber, ceea ce rezonează cu ideile dintr-una din 
lecturile citate în film, cărticica lui Sartre, „L’existentialisme 
est un humanisme”. La vernisajul Emmei, Adèle reîntâlnește 
un bărbat pe care îl cunoscuse într-o conjunctură similară. 
Acesta o sfătuise să mergă să vadă New York-ul, pe care, cu 
siguranță, l-ar adora. Revăzându-se, bărbatul reia discuția 
despre orașul american, pe care tânăra mărturisește că nu a 
ajuns încă să-l vadă. Imediat apoi, profitând de agitația din jur, 
Adèle părăsește petrecerea și, privind-o cum se îndepărtează, 
Kechiche lasă să se întrevadă posibilitățile care se deschid 
înaintea ei.

1. Vinay Swamy, Marivaux in the suburbs: Reframing language in Kechiche’s 
L’Esquive (2003), din antologia Studies in French Cinema, volumul 7, 2007, 
sau Dana Strand, Etre et parler: Being and speaking French in Abdellatif 
Kechiche’s L’Esquive (2004) and Laurent Cantent’s Entre les murs (2008), 
din antologia Studies in French Cinema, volumul 9, 2009
2. Jonathan Romney, Abdellatif Kechiche interview: ‚Do I need to be a 
woman to talk about love between women?’, The Observer, octombrie 2013 
http://www.theguardian.com/film/2013/oct/27/abdellatif-kechiche-interview-
blue-warmest
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Realizat în 2013 cu un buget destul de mare 
la standardele filmelor americane indie, 
„Computer Chess”, de Andrew Bujalski, arată 
ca un documentar ieftin care ar fi fost filmat 
în 1980 la un turneu de șah virtual. Mai mult 
decât retro-fetișismul, există o explicație 
solidă pentru cât sunt de neatrăgătoare 
imaginea video alb-negru și recuzita (formată 
din calculatoare de pe vremuri, voluminoase, 
nestilizate ca design și rudimentare ca mod de 
utilizare). Efectul calculat al acestei „demodări” 
e defamiliarizarea spectatorilor față de 
imaginea cinematografică actuală, cea pe care 
o percep și o descifrează cât mai repede și care 
le face povestea cât mai accesibilă. It’s a trick, 
ne spune Bujalski, nararea cinematografică 
e doar o tehnologie și se va învechi la fel de 
repede ca toate mașinăriile astea din film, pe 
care le-am folosit cândva și noi și nu mai vrem 
să recunoaștem.
„Computer Chess” nu e optimist în privința 
tehnologiei, cum sunt majoritatea SF-urilor cu 
exploratori, nici pesimist, cum sunt majoritatea 
distopiilor, nu e condescendent în privința 
așa-zisei lipse de umanitate a oamenilor de 
știință (care par aici să conviețuiască pașnic 
în terariul lor) și nici pătruns de fiorul tragic 
al slăbiciunii spiritului în fața naturii sau 
a societății mercantile. Tonul e mult mai 
relaxat. Pentru a defini ce este ultimul film al 
lui Andrew Bujalski, nu doar ce nu e, ar trebui 
amintit că regizorul și-a câștigat cândva titlul 
de naș al mișcării mumblecore – adică a unei 
serii de filme low-budget și cât mai ca-în-viață 

despre oameni de douăzeci-și-ceva de ani ale 
căror vieți încă nu s-au stabilit pe un curs liniar 
previzibil (deci nu pot fi încadrate în tipare 
scenaristice). 
Producțiile mumblecore au început să se 
facă în urmă cu aproximativ un deceniu 
(„Funny Ha Ha”, al lui Bujalski, deschizător 
de drumuri în poveștile despre angoasele 
post-studenție, datează din 2002) și s-au 
făcut – și s-au tot făcut – până când părea că 
vor îneca tot cinemaul indie în povești despre 
o singură epocă (prezentul), un singur tip de 
protagoniști (tinerii inteligenți și debusolați) 
și o singură sensibilitate (îi puteți zice apatie, 
je m’en-fichisme sau devil-may-care, în funcție 
de preferințele lingvistice). Și când cinemaul 
indie a dat pe dinafară de mumblecore, regizorii 
asociați cu mișcarea au migrat spre seriale 
TV. „Computer Chess” poate fi văzut ca un 
corectiv la discursul focalizat al mișcării 
(despre care n-aș zice însă că e și monoton) 
prin faptul că se plasează într-o altă perioadă 
și într-un mediu profesional tehnic (în timp 
ce majoritatea protagoniștilor mumblecore 
sunt absolvenți de liberal arts). Miza e la fel de 
mică, însă, cum era în orice film al lui Bujalski 
de până acum: programatorii la turneul de 
șah vin să-și demonstreze că pot câștiga (nu 
că ar vrea neapărat premiul) și să contribuie 
cu algoritmii lor la mitul superiorității 
tehnologiei (la conferința din deschiderea 
turneului se discută dacă în 1984 oamenii vor 
mai putea întrece calculatoarele la șah; unul 
dintre participanți, ca un bun om de știință, 

Computer Chess

propune câteva repere și mai precise din 
viitorul bătăliei om-computer).
Ținând seama de toate astea și văzând filmul 
în context, „Computer Chess” e o comedie 
foarte fină și foarte witty. Dacă a incomodat 
criticii din generația veche (inclusiv pe 
renumitul Roger Ebert, care a scris despre 
film între ultimele sale cronici), problemele 
de percepție pot fi puse pe seama adaptării 
la o tehnologie nouă. Dacă viitorul îi va face 
dreptate filmului, iarăși e incert – probabil va 
fi doar mai ușor de descris ca obiect de muzeu. 
„LOL” (2006) al confratelui Joe Swanberg, 
de exemplu, e un film despre dependența 
psihologică de comunicarea prin e-mail care 
n-a mai avut relevanță antropologică multă 
vreme – la puțină vreme după premiera 
filmului au apărut smartphone-urile și și-au 
vindecat cumpărătorii de dependență față de 
conexiunea PC-urilor la internet. Într-un fel, 
„Computer Chess” își face singur o favoare 
prin faptul că e de la data premierei un obiect 
de anticariat. E foarte eclectic în tehnici 
artizanale: în distribuția filmului, Bujalski 
amestecă actori (Wiley Wiggins, descoperit 
de Richard Linklater și devenit un obișnuit 
al producțiilor mumblecore), cu oameni de 
film (sunetista Robin Schwartz în rolul 
singurei femei de la conferință, curtată de mai 
mulți bărbați în ciuda comportamentului ei 
neostentativ și amiabil; criticul de film Gerald 
Peary în rolul gazdei evenimentului, un jucător 
de șah veteran care așteaptă să fie ales în 
urma turneului cel mai performant program-
jucător de șah ca să se ia la întrecere cu el), 
și cu profesioniști în IT autentici (e drept, de 
azi – nu-i chiar același lucru). Iar secvențele 
neașteptate sunt dintre cele mai diverse: nu 
cred că vă stric prea mult din surpriză dacă vă 
spun că un participant la conferință încearcă 
degeaba să-și găsească o cameră în motelul 
în care sunt cazați toți ceilalți (în care la un 
moment dat apar din senin multe pisici), un alt 
participant e intimidat de un cuplu middle-aged 
care crede în amorul liber, că în grupul aparent 
ermetic de șahiști pătrunde un zvon că armata 
e interesată de tehnologia lor (deși nu știu ce 
război se mai dă pe 64 de căsuțe) sau că finalul 
filmului e lynchian. Oricum cred că vă va ține 
interesul succesiunea de mișcări. 

de Irina Trocan

SUA 2013
regie, scenariu: Andrew Bujalski

imagine: Matthias Grunsky
montaj:  Andrew Bujalski

distribuţie: Wiley Wiggins, Gene Williams
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TSAI MING-LIANG
ENTOMOLOG INTERTEXTUAL DE VIEȚI 

TRĂITE ÎN PARALEL

„Dacă fiecare din noi poartă în inimă o lume ideală, un țărm îndepărtat 
și perfect [n.m. atunci înseamnă că] un loc lipsește în mod profund din 
sufletul lui… Nu e fix așa?” (Tsai Ming-Liang)1

Cel mai semnificativ cadru pentru mine din filmografia lui Tsai Ming-
Liang este penultimul din cel mai recent și în același timp ultimul 
(conform spuselor regizorului) său film, „Stray Dogs” /„Jiao you” 
(2014). Mi se pare paradoxal cum e posibil ca un cadru atât de banal (atât 
compozițional, cât și ca situație dramatică) - un two-shot la plan-mediu 
cu un bărbat și o femeie, luați ușor dintr-un profil puțin contra-plonjat, 
ea cu fața în direcția camerei, el în spatele femeii cu privirea îndreptată 
înspre ea, bând sporadic dintr-o sticlă de alcool - să exprime atât de 
multă suferință sau cum un singur plan-mediu poate să transmită o 
distanță atât de mare între doi oameni. Efectul puternic pe care s-ar 
putea să-l aibă asupra unui spectator familiarizat cu filmele cineastului 
taiwanez (de origine malaeziană) se datorează faptului că reușește 
să conțină toate urmele relațiilor dintre personajele tuturor filmelor 
anterioare ale lui Tsai. Altfel spus, cadrul are mai mult sens dacă îl 
descoperi după ce vezi ce a făcut mai înainte regizorul - lungmetrajele 
sale de ficțiune putând foarte bine să funcționeze împreună ca un unic 
și singur film (cu câteva ajustări narative de rigoare) –, și este sinonim 
cu un moment de stop-joc din ceea ce a fost până acum realmente 
un joc fragil de apropiere și îndepărtare. Probabil că dacă ar fi văzut 
cadrul respectiv Antonioni, stăpân la el acasă peste tărâmul alienării 
cinematografice, ar fi zis chapeau!, sau cum ar fi zis el în italiană. 
Din câte îmi dau seama, aș spune că ceea ce caracterizează cel mai 
mai bine filmografia lui Tsai, ceea ce îi este lui cel mai specific și în 
același timp ceea ce-l face să fie unul dintre cei mai importanți auteuri 
contemporani este capacitatea lui de a încapsula întreg geist-ul unui 
singur film într-o unică secvență, respectiv de a surprinde în niște 
cadre urme ale trecutului comun al personajelor, mecanismul prin care 
reușește să facă acest lucru fiind acela al intertextualității.
Dintr-o perspectivă de ansamblu, în ceea ce privește narațiunea 
lungmetrajelor lui Tsai, luate dinspre primul înspre cel mai recent, 
s-ar putea spune că mai întâi l-am cunoscut pe Hsiao-Kang - eroul său 
prin excelență - în adolescență (în „Rebels of the Neon God”/ „Qing 
shao nian nuo zha”, 1992), apoi i-am cunoscut părinții și relația lui 
cu aceștia („Rebels of the Neon God”, „The River”/ „He liu”, 1997), 
apoi l-am văzut pe vremea când avea 20 și ceva de ani într-o stare de 
provizorat emoțional și spațial, înotând printre impulsuri sinucigașe și 
nevoia de a-și manifesta atracția față de alți bărbați (în „Vive l’amour”/ 
„Ai qing wan sui”, 1994), apoi i-am cunoscut existența însingurată dusă 
în paralel cu femeia care locuiește la etajul de dedesubt și care duce o 
viață la fel de goală (în tragi-comedia romantică „The Hole”/ „Dong”, 
1998), apoi i-am cunoscut pasiunea și afecțiunea pentru cinema (în 
„Goodbye, Dragon Inn”/ „Bu san”, 2003, - unde am tras voyeuristic 
cu ochiul prin pânza de relații homosexuale dintr-un cinematograf 
taiwanez care urmează să se închidă și unde Hsiao-Kang nu apare decât 
în vreo două cadre scurte, jucând rolul proiecționistului de negăsit în 

restul filmului, dar a cărei prezență în hors-champ este inferată - și în 
„Visage”, unde joacă rolul unui regizor de film și unde se confruntă cu 
moartea mamei -, apoi i-am urmărit povestea de dragoste cu Shiang-
chyi (în „What Time is It Over There?”/ „Ni na bian ji dian”, 2001 – film 
sub semnul morții tatălui -, în „The Wayward Cloud”/ „Tian bian yi duo 
yun”, și în scurtmetrajul „The Skywalk is Gone”/ „Tian qiao bu jian le”, 
2002), l-am recunoscut preschimbat într-un muncitor șomer imigrant, 
de asemenea într-o stare de provizorat locativ și emoțional, îndrăgostit 
și dorit la rândul lui și de un bărbat și de o femeie - jucată de aceeași 
Shiang-chyi Chen - (în „I Don’t Want to Sleep Alone”/ „Hei yan quan”, 
2006), și apoi l-am văzut în rolul unui tată alcoolic - pe punctul de a-și 
abandona copiii într-o barcă în mijlocul unei furtuni (à la „Hansel și 
Gretel”) - și soț al aceleiași Shiang-chyi (în „Stray Dogs”). Și dacă există 
vreun numitor comun de-a lungul vieții acestui personaj, acela ar fi 
probabil nevoia de a fi iubit și căutarea dragostei. Se poate ca această 
sinteză să fie puțin trasă de păr, dar cred că e întemeiată de cuvintele lui 
Tsai, rugat să motiveze într-un interviu dorința lui de a distribui același 
actor în toate ficțiunile sale - similară cu felul în care a făcut-o Truffaut 
(Tsai având pentru Truffaut o mare afecțiune, vizibilă în termenii unui 
dialog cinematografic pe care îl poartă cu regizorul francez) cu Jean 
Pierre-Léaud, în rolul lui Antoine Doinel - cuvinte care reflectă dorința 
de  a documenta un om: „Având în vedere că îl filmez atât de des [n.m.: 
pe actorul Kang-sheng Lee, interpretul personajului Hsiao-Kang], se 
poate urmări, prin filmele mele, întregul proces al vieții, îmbătrânirea... 
totul reprezentat pe chipul și pe corpul unui singur actor.”2

„Rebels of the Neon God” conține toate acele idiomuri vizuale care 
odată cu trecerea timpului au ajuns să caracterizeze reprezentarea 
anilor ’90: de la arcade video rooms-urile luminate de surse fluorescente, 
la patinoarele pentru patine cu rotile dotate cu disco ball-uri unde se 
aude muzica lui Michael Jackson pe fundal, la blugii cu talie înaltă, la 
muzica electronică din off. Primul lungmetraj al lui Tsai are cele mai 
multe ramificații ale tramei, spre deosebire de cele de mai târziu în care, 
de regulă, alege să se axeze pe mai puține conflicte și să zăbovească un 
timp mai îndelungat asupra fiecărui moment din desfășurare. În acest 
debut, cadrele încă nu au durata aceea lungă care mai târziu au fost 
citite ca trademark Tsai, așa cum nici punctele de stație încă nu sunt 
toate fixe. Hsiao-Kang (Kang-sheng Lee) – care are în jur de 20 și 
ceva de ani – locuiește cu părinții, n-are mai deloc chef să se țină de 
școală, e îndrăgostit de o fată care nu-l bagă în seamă și nutrește un fel 
de fascinație amestecată cu dispreț față de un dur à la James Dean, de 
care fata e la rândul ei îndrăgostită, și care e secundat de un aghiotant 
mai șleampăt. Părinții, jucați aici ca și în celelalte filme de mai târziu 
de aceiași actori, Yi-Ching Lu (în rolul mamei) și Tien Miao (în rolul 
tatălui), au o relație disfuncțională (pare că se ignoră unul pe altul sau 
că atunci când nu se ignoră au numai reproșuri reciproce de făcut). 
Mama se raportează la fiu ca la un zeu (chiar crede că zeul Norcha s-a 
reîncarnat în Hsiao-Kang), în timp ce tatăl pare că și-ar dori o relație 
cu fiul cumva camaraderească, pe care nu ajunge niciodată să o aibă.

de Andreea Mihalcea
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Ceea ce nu transpare din sinteza de mai sus este caracterul puternic 
fragmentar al redării acestor stări de fapt. În realitate, narațiunea tuturor 
filmelor sale este destul de eliptică, iar situațiile dramatice pot fi înțelese 
mai curând de la sfârșit spre început. În acest prim film transpare ceea 
ce va deveni, așa cum sugeram mai devreme, preocuparea principală a 
lui Tsai, vizibilă în întreaga sa filmografie, și anume hăul insurmontabil 
dintre nevoia de fi iubit și cotidianul profund non-manifest, acela în 
care nimeni nu exprimă nimic către altcineva. Căutarea dragostei e 
explorată tot timpul prin adresarea intimității de natură senzuală, dar 
și printr-un soi de credință în predestinare, în înțelesul romantic al 
termenului. Întâlnirile aleatorii improbabile între personaje pe stradă 
sau în centre comerciale în miezul câte unui furnicar uman (întâlniri 
recurente la Tsai), precum și situațiile dramatice paralele pornesc 
poate tocmai din această credință.
Trioul amoros, care e doar sugerat foarte evaziv în „Rebels of the Neon 
God”, devine mult mai explicit în următorul său film, „Vive L’Amour” și 
este at its finest în „I Don’t Want to Sleep Alone”. De fapt, trio amoros e 
impropriu spus, fiind vorba mai precis de faptul că un bărbat constituie 
în mod simultan obiect al dorinței atât pentru o femeie, cât și pentru 
un alt bărbat. În „Vive L’Amour” acest alt bărbat este Hsiao-Kang. Aici, 
toți trei au meserii care presupun vânzarea a ceva: Hsiao-Kang (care 
prezintă tendințe grav-sinucigașe și plăceri ludice de travestire) vinde 
locuri de veci pentru urne funerare, don-juan-ul-obiect-al-dorinței 
vinde ilegal haine de damă pe stradă, iar faptul că femeia e agent 
imobiliar e ceea ce îi aduce cumva pe toți trei împreună pentru că 
spațiul în care se întâlnesc (fără ca ea să o știe) este cel al unui duplex 
pe care îl are ea pus în vânzare.

Începând cu acest film devine destul de limpede că ceea ce vinde Tsai 
Ming-Liang sunt corporalitatea și gesturile, că gestul fizic (indiferent 
care ar fi acela, a mânca, a face sex, a opri o inundație) este unitatea 
principală cu care lucrează și că dimensiunea descriptivă a cinemaului 
său constă în tratarea haptic-poetică a gestului, acesta din urmă fiind 
motorul care dictează sensul, ritmul și durata fiecărui cadru. Iar 
gesturile sunt înconjurate de o aură lirică de solitudine, chiar dacă 
avem de-a face cu mai multe personaje care încearcă să relaționeze, 
și alienarea are întotdeauna la Tsai ecouri în arhitectura spațiului 
filmului într-o manieră stilistică similară cu cea a lui Antonioni. 
Pe lângă plăcerea haptic-voyeuristă dată de ocazia de a observa de-a 
lungul filmului corpul acestei agente imobiliare, aș aminti secvența 
care, în ceea ce mă privește, cumulează întreg filmul și care arată care 
e nivelul maxim la care Hsiao-Kang poate să-și exprime dorințele: în 
acest duplex mobilat auster, Hsiao-Kang e nevoit să se furișeze sub 
patul din dormitor, fiind luat pe nepregătite de sosirea cuplului. În 
timpul nopții cei doi fac sex în pat, în timp ce al doilea bărbat e nevoit 
să stea ascuns, formându-se un fel de sendviș al corpurilor, a căror 
interacțiune conotează dorința lui Kang de a se masturba nu pentru 
că-și imaginează femeia de deasupra, ci ca o reacție la ritmul corpului 
bărbatului de deasupra femeii. De altfel, a doua zi, după ce femeia 
pleacă și bărbatul din pat încă doarme, Kang se strecoară cu multă 
lentoare lângă el și îl sărută foarte ușor pe buze. Ăsta ar fi un exemplu 
pentru care afirmam la început că filmografia lui Tsai pare foarte legată 
când o privești dinspre final la început. Adică fascinația lui Hsiao-Kang 
pentru badass-ul din „Rebels of the Neon Light” poate fi citită și ca 
dorință și nu doar ca gelozie, având în vedere acest al doilea film. 
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Tot în „Vive L’amour”, se mai pot distinge alte două aspecte sub care 
se pot cartografia căutările lui Tsai din întreaga sa operă. Primul este 
interesul pentru provizoratul spațial - care funcționează atât ca un căuș 
protector pentru personajele sale care rătăcesc pe ici, pe-colo, fizic și 
metafizic, cât și ca factor chimic de destabilizare (cazul lui „I Don’t 
Want to Sleep Alone” și al lui „Stray Dogs”, în ultimul film provizoratul 
locuinței fiind mai mult decât un context, chiar o formă de redare 
expresionistă a vidului interior). Al doilea e cel pentru dizolvarea în 
situații dramatice predominant sumbre a unor gag-uri de situație 
burlești. În prima noapte în care cei doi bărbați se întâlnesc în acest 
duplex, fiecare mirat de prezența (ilicită) a celuilalt, pare că se va lăsa 
cu bătaie, pentru ca mai încolo, într-o dimineață - ambii încercând să 
ascundă de agenta imobiliară faptul că își petrec nopțile aici pentru că 
nu au unde în altă parte să o facă - aceiași doi bărbați, fiecare ieșind din 
altă cameră, ajung în punctul de a se ciocni spate în spate ca în desenele 
animate, fiecare purtând doar câte un tricou, ținându-și hainele în 
mână și pregătindu-se de a quick getaway.
„The River” expune cel mai pe larg relația lui Hsiao-Kang cu părinții, 
dar și relația dintre cei doi. Tatăl e homosexual și caută partide de sex 
anonim printr-un fel de saune, maison-uri de plăcere gay, iar mama are 
un amant care vinde casete VHS porno. Aproape de începutul filmului, 
Kang e rugat, aproape aleator, să joace rolul minor al unui cadavru 
plutind pe un râu și, la scurtă vreme după, dezvoltă o durere musculară 
la gât care îl chinuie tot restul filmului și care duce la încercări peste 
încercări de a se vindeca (mers la kinetoterapeut, mers la temple 
budiste). În „The River” există cel puțin două secvențe pe care orice 
spectator și le-ar aminti. Una în care – la un plan cu o profunzime 
adâncă a unui culoar de spital iluminat de neoane albastru-reci, filmat 
în perspectivă – în foreground stă un băiat ras în cap în haine de spital 
în timp ce un cuplu trece pe lângă el fără să-l recunoască, pierzându-se 
în unsharf-ul liniei de fugă din background. În momentul în care băiatul 

începe să strige și să plângă, atât spectatorul, cât și cei doi își dau seama 
who’s who. Părinții lui Hsiao-Kang tocmai au trecut pe lângă el fără să-l 
recunoască. Se întorc și mama îl ia în brațe încercând să-l liniștească. 
A doua secvență memorabilă, bazată pe un device similar de suspans 
narativ ca cel expus mai înainte, are loc într-una din acele gay sex-
houses în care Hsiao-Kang merge în căutarea plăcerii. O singură sursă 
de iluminat conturează corpurile a doi bărbați contorsionate într-o 
îmbrățișare în care nu-și pot vedea chipurile și abia progresiv ne dăm 
seama că, fără s-o știe, tatăl și-a satisfăcut sexual fiul.
După cum spuneam mai devreme, cei doi protagoniști din „Stray Dogs”, 
film ancorat într-o lume în care până și caselor „li s-au uscat lacrimile” 
(cum îi spune mama fetiței), și-au mai intersectat drumurile. Prima 
dată s-au întâlnit în „What Time is it Over There?”, unde sunt urmărite 
două direcții narative: moartea tatălui lui Hsiao-Kang și paralelismul 
dintre viața lui Kang, devenit vânzător ambulant de ceasuri, și cea a 
lui Shiang-chyi, o fată care urmează să petreacă un timp în Paris. Cei 
doi se întâlnesc pe pasarela unde Kang vinde ceasuri, fata rugându-l 
să-i vândă ceasul lui de mână și insistând până când reușește să-l 
convingă, în ciuda refuzului său motivat de faptul că e în doliu și că i-ar 
aduce ghinion fetei. Privirea asupra celor doi e exprimată la propriu 
în paralel, unul aflându-se de aici încolo în Asia, iar celălalt în Europa. 
Kang schimbă ora ceasului din camera lui după fusul orar franțuzesc și 
apoi începe să repete acest gest cu toate ceasurile pe care le găsește, de 
la cel din camera de zi din apartamentul unde locuiește cu mama până 
la un ceas gigantic dintr-o piață publică. Mama, extrem de religioasă, e 
convinsă că ora e schimbată de spiritul soțului mort și începe să-și ducă 
cu rigoare zilele după noua oră. De asemenea, e destul de convinsă că 
soțul ei s-a reîncarnat în peștele din acvariul din casă. Din acest film, aș 
aminti două secvențe pe care, iarăși, oricine vede filmul și le-ar aminti. 
Shiang-chyi nu pare să se simtă deloc în largul ei în postura de turist 
prin Franța. La un moment dat, merge într-un cimitir, se așează pe o 
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bancă și începe să scotocească prin ghiozdan. Nu e singură pe bancă. 
Lângă ea stă Jean-Pierre Léaud (pauza de trivia: se pare că de fiecare 
dată când filmul a fost proiectat în sălile din Franța, publicul a început 
să aplaude apariția lui Léaud). El o întreabă ce caută. Ea îi răspunde: 
un număr de telefon. El își scoate din buzunar o bucată de hârtie și 
un pix, notează ceva și i-o înmânează lui Shiang-chyi. Femeia citește 
și el îi explică că acela e numărul lui de telefon și că dedesubt e trecut 
numele lui, Jean-Pierre. Cel de-al doilea moment, plasat în ultima 
parte a filmului, e o secvență montată în paralel care prezintă trei 
încercări de apropiere fizică, toate trei neîmplinite: două femei asiatice 
apropiindu-se și apoi retrăgându-se (ambele turiste, cumva străine una 
față de alta - se cunosc în cursul zilei într-un bistro -, una din ele fiind 
Shiang-chyi, care o sărută prin somn pe cealaltă și care sfârșește prin a 
fi respinsă); Hsiao-Kang invitând în mașina lui o prostituată (care, după 
ce acesta adoarme, îi fură valiza cu ceasuri); mama masturbându-se în 
dormitorul soțului mort, uitându-se la un portret de-al acestuia.
În scurtmetrajul „The Skywalk is Gone” Shiang-chyi se întoarce în 
Taipei, își pierde cartea de identitate în apropiere de aeroport, constată 
că pasarela unde cumpărase ceasul de la Hsiao-Kang nu mai există, 
Kang dă o probă ca să joace în filme porno și, spre final, cei doi trec unul 
pe lângă celălalt pe niște scări de metrou, doar el observând-o pe ea și 
întorcând capul în semn de recunoaștere. Cei doi eroi se reîntâlnesc 
în „The Wayward Cloud” la fel de întâmplător. În contextul (absurd) 
mai larg al filmului – Taiwanul se confruntă cu o secetă, iar soluția pe 
care taiwanezii o adoptă ca să înlocuiască apa este consumul de pepeni 
verzi - Shiang-chyi se plimbă într-o după-amiază toridă pe străzi în 
căutare de apă și de sticle și dă peste Hsiao-Kang (acum actor de filme 
porno hardcore) moțăind într-un leagăn mare, din acelea pentru mai 
multe persoane. Îi bea din sticla de apă de lângă el și se așează de partea 
cealaltă a leagănului cu un pepene verde în brațe. Îl privește dormind 
preț de câteva minute, iar când acesta se trezește, rostește una din cele 
câteva, dacă nu unica replică pe care o auzim vreodată spusă între cei 
doi (în afară de discuția pe care au o în „What Time is it Over There? ” 
despre vânzarea ceasului, nu-mi amintesc să mai fi auzit nici aici, nici 
în ale alte filme vreo alta): „Mai vinzi ceasuri?”. Din acest punct încolo, 
filmul virează într-o zonă destul de clară de comedie romantică bucolică 
(regăsim inclusiv o citare din „Annie Hall”, printr-o secvență în care 
Kang și Shiang-chyi pornesc o vânătoare de crabi prin bucătărie, care 
evocă o întâmplare similară cu niște homari din filmul lui Woody Allen), 
înțesată ca niciun alt film cu mult mai multe momente de musical camp 
pe muzică chinezească din anii ’50 - secvențe mult mai elaborate aici 
ca scenografie și mișcare scenică prin comparație cu alte filme -, astfel 
de momente având menirea de a reda fondul emoțional neexprimat 
de personaje în interacțiunea lor din restul filmului, fiind cel puțin 
interesant că dorințele personajelor - adică ceva care s-ar presupune 
că este autentic al lor - nu pot fi exprimate de Tsai altfel decât prin 
recursul la artificiul mizanscenei de musical - și adumbrită de faptul că 
Hsiao-Kang își ține ascunsă profesia. Faza aceasta „bucolică” a relației 
dintre cei doi e strâns legată de o anumită inocență care contrastează 
cu portretizarea mecanic-inumană a paradigmei pornografice, în sfera 
căreia nu există decât organe genitale. Sigur, e destul de mult umor 
(de obicei absurd) și în prezentarea zilelor de lucru ale lui Kang - zile 
de lucru dificile și neromanțate. Uneori cadrele filmelor porno sunt 
stricate pentru că dopurile sticlelor de plastic cu care se masturbează 
diverse gagici rămân în locuri neortodoxe sau pentru că sperma 
ejaculată pe fața câte unei actrițe îi desprinde genele false. Apropo de 
ejaculare, finalul filmului e unul destul de controversat, constând în 
descoperirea secretului lui Kang de către Shiang-chyi. Actrița cu care 
ar trebui să joace Kang e incoștientă sau poate chiar moartă și în ciuda 
acestui fapt, echipa de filmare insistă să îi folosească la cadru corpul. 
Astfel că Shiang-chyi privește timp de câteva minute bune printr-o 
gaură cu zăbrele dintr-un perete cum Kang o penetrează pe această 
actriță, mai întâi cu un fel de uimire și groază, pentru ca mai apoi fata 
să geamă de plăcere, secvența încheindu-se cu Kang introducându-
și penisul printre zăbrele și ejaculând în gura ei, într-unul din rarele 

gros-planuri din filmele lui Tsai pe fața vreunui personaj. Sunetul e 
ușor amplificat, în așa fel încât se aude clar cum inițial ea se îneacă cu 
sperma, iar privirea ei din final reflectă un soi de acceptare.
Filmele lui Tsai conțin numeroase simboluri și elemente de scenografie 
recurente, cel mai pregnant dintre acestea fiind apa, care poate fi 
interpretat drept un indicator al nevoii de dragoste și de afecțiune. 
Însă dincolo de asta, mă refer inclusiv la detalii care sugerează o 
meticulozitate aproape de patologic în ceea ce privește execuția lui 
Tsai, dar care și obligă la o privire la fel de hiper-acutizată din partea 
spectatorului. Vasul de fiert mâncarea sau acvariul cu pești sunt mereu 
în aceleași poziții ca mizanscenă în apartamentul familial, astfel încât 
ne simțim confortabil reîntâlnindu-le prin filme. Însă asta nu înseamnă 
că e la fel de ușor să înțelegi din prima raporturile dintre personaje sau 
cum se leagă acțiunea, redată foarte fragmentar. În filmele dintr-o etapă 
să-i zicem clasică a filmografiei sale, e nevoie să cercetezi cu destul de 
multă rigoare vizuală un cadru, de cele mai multe ori larg, pentru a 
identifica detaliile semnificative, fără ca acest lucru să fie valabil pentru 
filmele lui cele mai recente, unde compoziția cadrelor virează tot mai 
mult înspre o zonă conceptual-minimalistă. Când zic „etapă clasică” 
mă refer la o manieră regizorală consistentă particularizată prin: cadre 
destul de largi pentru un regizor care lucrează cu corporaliatatea 
(mediu, american, întreg), durate lungi care exprimă un primat al 
temporalității asupra acțiunii, cameră fixă, ocazionalele distanțe focale 
scurte, absența dialogului, transmiterea unor informații narative prin 
intermediul radioului (așa aflăm despre seceta din „The Wayward 
Cloud” sau despre răspândirea unui virus în „The Hole” care face ca 
oamenii să se comporte precum gândacii de bucătărie), inserarea 
unor gag-uri de situație burlești, respectiv exprimarea emoțiilor și 
a afectelor prin secvențe de musical sau simboluri. Sau când spun o 
„secvență marca Tsai Ming-Liang” mă gândesc, de exemplu, la una 
plasată în primele filme văzute, „I Don’t Want to Sleep Alone”, în 
care, cu Taipeiul în mijlocul unor incendii spontane în fundal, Hsiao-
Kang și Shiang-chyi se chinuie să facă sex într-o clădire nefinalizată, 
împiedicați să-și sărute corpurile de măștile pe care le au la gură pentru 
a se proteja de fumul care s-a insinuat în toate cotloanele orașului. Tot 
în etapa aceasta clasică, nuanțele cromatice ale imaginii sunt extrem 
de abundente, așa cum e limpede că texturile sunt foarte importante 
pentru Tsai: mă gândesc la fumul de care aminteam mai devreme, sau 
la lumina proiectată pe chipurile spectatorilor în sala de cinematograf 
din „Goodbye, Dragon Inn”, sau la plasa de țânțari care împrejmuiește 
patul improvizat din „I Don’t Want to Sleep Alone”, în care dorm 
Hsiao-Kang și un alt bărbat.
Pe de altă parte, la nivel compozițional, filme mai recente precum 
„Visage”, scurtmetrajul „The Walker” sau „Stray Dogs” reflectă un 
viraj înspre artă video minimalistă, care în cazul lui Tsai implică o 
abandonare a acestor tipuri de nuanțe și texturi, dar și un viraj dinspre 
poetic înspre eseu. Dacă „Visage” e un film care merită să fie expus la 
Louvre (muzeu care a și finanțat producția lui), dat fiind că e o galerie 
vie de actori celebri - e filmul în care își satisface o poftă de joacă 
de-a cinemaul, Hsiao-Kang personificând de această dată un regizor 
venit în Franța să toarne un film (bazat pe mitul Salomeei) care are 
privilegiul de a-l avea pe Jean Pierre-Léaud în rolul regelui Irod sau 
pe Fanny Ardant ca producătoare (actorul și iubita lui Truffaut), dar 
al cărui demers e întrerupt de moartea mamei -, despre „Stray Dogs” 
(un film despre supraviețuire, construit în jurul ideii de abandon, a doi 
copii de către un tată, a tatălui de către soție) s-ar putea spune că ar 
avea sens să fie ultimul film al lui Tsai Ming-Liang, dat fiind că furia 
lui Hsiao-Kang l-a împietrit și că lacrimile, care până acum au curs sub 
toate formele ploii în celelalte filme ale sale, s-au uscat.

1. http://medias.unifrance.org/medias/230/209/119270/presse/les-chiens-
errants-2014-presskit-francais-1.pdf 
2.  http://twitchfilm.com/2010/12/iffr-2010-an-interview-with-tsai-ming-
liang.html#ixzz2tpUYaA9O 
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„Călătoria noastră este complet imaginară. Aceasta este virtutea ei. 
Înaintează de la viață spre moarte. Oamenii, animalele, orașele, lucrurile, 
toate sunt imaginate. Este un roman, doar o narațiune ficțională.” - parte din 
epitaful filmului „La grande bellezza”, citatul din Louis-Ferdinand Céline dă 
tonul unei povești postmoderniste despre disoluția societății contemporane, 
așa cum este ea observată de către Jep, o vedetă a vieții mondene din Italia.  
Fragmentar, ironic și cu tușe nihiliste, „La grande bellezza” se luptă cu 
deziluzionarea aferentă postmodernismului și caută consolare în momente 
disparate de frumusețe. Prezentul are aerul acela deșert și frivol din „La 
Dolce Vita”, de Federico Fellini; e tratat cu dispreț, sindromul Stendhal e 
pus în contrast cu euforia orgasmică a invitaților de la petrecere (nu că ar 
fi în sine la poli opuși, ci este alegerea lui Paolo Sorrentino de a arăta așa 
lucrurile), arta clasică (și valorile atașate acesteia) apare în opoziție completă 

cu arta contemporană, care pare lipsită de semnificație. Protagonistul, 
Jep (și regizorul, în această privință), privește cu desconsiderație și ironie 
tot ce înseamnă cultură fragmentată și societatea de acum și cu nostalgie 
trecutul (nostalgie justificată prin replica unuia dintre personaje: „E tot ce 
ne-a mai rămas acelora dintre noi care nu mai cred în viitor.”)  Sorrentino își 
plasează cel mai recent film în Roma, printre ruinele Colosseumului și cele 
ale corpurilor îmbuibate de botox ce aparțin vedetelor vieții de noapte din 
Orașul Etern. Viața contemporană cade tot timpul în comparație cu trecutul 
istoric (comparație care se ține în termeni de sacru versus profan) și pierde, 
de cele mai multe ori. Într-un oraș ca acesta, cu o încărcătură istorică atât de 
pregnantă, ajung să coexiste în mod activ mai multe planuri temporale și, 
implicit, ajung să se confrunte. 
Relația cu trecutul este exploatată în mod constant de către regizor, încă de 
la început, prin trei secvențe expozitive. Prima începe cu un foc de tun cu 
ocazia zilei Romei. Folosindu-se de pretextul unui tur asistat pentru un grup 
de turiști japonezi, camera învăluie spațiul în mișcări ample, descriptive; 
imagini calofile, muzică clasică și un turist care se prăbușește în ceea ce 
mulți critici au speculat că e manifestarea sindromului Stendhal -€ un elogiu 
adus moștenirii culturale a Romei, o apologie a Artei Înalte. 
A doua secvență expozitivă, cea a petrecerii cu ocazia zilei de naștere a 
protagonistului, este cea dintâi secvență întoarsă la 180°: lipsesc grația și 
suplețea mișcărilor de cameră de dinainte, ritmul e unul dement, iar extazul 
e, de data asta, orgasmic. Amestecul de personaje este unul extravagant, 
în tușe groase, cu ceva din Fellini: de la individe pe cuburi ce țin loc de 
statui vivante și tipe care suferă de nanism, până la corporatisto-măscărici. 
Însemne specifice diferitelor culturi (de la tatuajele counterculture, la kimono 

review 

de Diana Mereoiu

La grande bellezza

Italia - Franţa 2013
regie: Paolo Sorrentino

scenariu: Paolo Sorrentino, Umberto Contarello
imagine:  Luca Bigazzi

montaj: Cristiano Travaglioli
distribuţie: Toni Servillo, Carlo Verdone, 
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japonez sau mariacci) sunt rupte de context, secate de sens și însușite unui 
același amestec dement, pe refrenul uniformizator, repetat într-un mod 
obsesiv: „far l’amore, far l’amore”. Far l’amore postmodernist. 
Ultima dintre secvențele introductive, plasată în contextul celei de-a 
doua, ni-l dezvăluie prin același soi de mișcare spiralată a camerei de 
filmat (folosită și în momentul leșinului stendhalian) pe Jep Gambardella, 
dumnezeul acestor socialites, un tip cu un pic prea mult tact, un pic prea 
multă blazare, ajuns la desensibilizare nihilistă în care nu mai face diferența 
dintre plăcere și plictiseală.  
Disprețul său general este arătat nu ca un soi de pesimism înțeles în mod 
negativ, ci ca o conștientizare a mecanismului de adaptare al oamenilor: 
fiecare dintre cei cu care intră în contact (întâlnirile au o structură episodică, 
persoanele intră și ies la întâmplare din viața lui, fără mare impact) și-a 
construit o narațiune fictivă personală prin prisma căreia lumea poate 
căpăta sens. Păcatul lor, însă, e de a nu realiza că această poveste pe care 
și-o spun lor înșiși este adevărată doar în contextul vieții lor și nu se aplică 
în mod general. Nu a găsit niciunul dintre ei Adevărul, doar că fiecare și-a 
construit minciuna care îi face suportabilă trecerea zilelor.  
Parcursul protagonistului este legat de criza culturală și de identiate a lumii 
de după postmodernism, dar rămâne neclar felul în care se poziționează 
Sorrentino față de convingerile lui Jep. Pare că regizorul ironizează fiecare 
opinie declarată de vreunul dintre personaje și că se ferește să tragă vreo 
concluzie. O secvență o subminează pe cea anterioară și este la rândul ei 
subminată de cea care îi urmează. Regizorul demontează în mod sistematic 
tot ceea ce construiește sau prezintă, fie că e vorba de personajele sale (Lello, 
prezentat ca cel mai abil agent de vânzări din Roma vinde de fapt jucării 
și e incapabil să flirteze fără să arate disperat și libidinos), de certitudinile 
lor (e de-a dreptul un performance felul în care Jep sfâșie bucată cu bucată 
amăgirile pe care și-a clădit Ștefania viața, imaginea de soție și mamă 
dedicată, de autoare valoroasă prin prisma implicării sociale) sau instituțiile 
care se presupune că stau la bază societății („singurii doi oameni care încă se 
iubesc în Roma”, după cum declară despre sine și nevasta sa Lello, sunt de 
fapt un cuplu în care ea își ascunde frustrările sub cutii de bomboane, iar el 
sub fustele prostituatelor).  
Momentele de intensitate emoțională sunt și ele subminate prin subtext, ca 
în cazul discuției dintre Jep și bărbatul cu care Elise, iubita lui din tinerețe, se 
căsătorise, Alfredo. Auzind de decesul recent al Elisei, Jep oscilează între un 
sentiment de satisfacție să afle că femeia a continuat să îl iubească întreaga 

viață (se trădează printr-un zâmbet abia ascuns de mulțumire de sine, fiind 
filmat contraplonjat, deci dominându-l pe Alfredo) și empatia cu suferința 
bărbatului (momente în care sunt filmați de la același nivel, stând foarte 
apropiați unul de celălalt). Dar, când se inversează rolurile, și Jep se arată 
vulnerabil, căutând un motiv pentru care Elise îl părăsise, Alfredo nu îi arată 
aceeași compasiune (de data asta, în cadru, Jep e cel dominat), iar iubirea 
eternă pe care o proclamase ceva mai înainte face loc unei alte femei. 
Jocul acesta de echilibru între meliorativ și disprețuitor duce la ambiguitate, 
alimentată și de stilizarea folosită de Sorrentino și de felul în care el 
navighează și creează confuzie între planul realității și cel al imaginației. 
Intercalând secvențe de flashback în structura scenariului, regizorul 
obișnuiește spectatorul cu trecerea de la prezent la amintire/ reverie 
și se folosește de această convenție cu publicul (priviri meditative ale 
protagonistului par să facă trecerea către un alt plan temporal, când de fapt 
rămâne în momentul prezent). Viața pe care o trăiește Jep pare să fie the 
dream, iar Ramona, fiica unui vechi prieten, apare ca potențială femeie a 
viselor lui.  
Persistă de-a lungul filmului o confuzie în privința a ceea ce este real, iar spre 
final nu face decât să se accentueze, când Jep pare să cadă în ce căzuseră și 
celelalte personaje, adică în construirea unei narațiuni ficționale prin care 
lumea să capete sens. Căutarea lui de-o viață a „marii frumuseti” pare să 
își găsească răspunsul într-o lume a momentelor dispersate de armonie, 
naivitate și simetrie, într-o lume a amintirilor. Retrăirea unei clipe dintr-o 
mai veche poveste de dragoste este momentul lui de epifanie religioasă 
(moment montat în paralel cu revelația divină a Maicii Maria, măicuță ce 
urmează să fie sanctificată). Pare că se refugiază în confortul credinței că 
există un Absolut (orice cuvânt cu majusculă - Adevăr, Frumos, Dreptate...), 
iar răspunsul oferit este destul de facil, acela al reîntoarcerii la momentele 
personale de inocență și simplitate.  
Totuși, chiar dacă regizorul pare să îl aducă pe Jep în fața unei concluzii, 
simulând ocazia găsirii unui răspuns, secvența reamintirii este evident 
stilizată, evident artificială și îl face pe spectator conștient de faptul că ceea 
ce vede nu e realitate. Jep începe să creadă în mecanismul adaptării sau în 
necesitatea existenței unui asemenea mecanism, pentru a putea trăi?  „E o 
fabricație” - asta spune în subtext imaginea, e tot o narațiune fictivă, o iluzie 
asemeni celor construite de celelalte personaje. În plus, voice-over-ul ia în râs 
tendința generală de a declara Adevăruri, un ecou al citatului din Céline de 
la începutul filmului: „Până la urmă, nu e decât un truc. Da, e doar un truc.”
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Moebius

Kim Ki-duk nu apare în lista 
semnatarilor manifestului Dogma 95, 
însă este în mod evident un promotor 
al acestui curent. Spun asta și deoarece 
„Moebius” urmărește o temă tratată 
și de Lars von Trier în „Antichrist”: 
căutarea unei forme de deculpabilizare 
prin eliminarea plăcerii din actul 
sexual, exemplul propus fiind unul 
extrem și anume eliminarea membrului 
viril, falic. Pentru Kim Ki-duk, bărbatul 
este cel care declanșează un șir de 
evenimente ducând la ieșirea din cercul 
vicios al dorințelor sexuale. Personajul 
este cel care, înfiripând o aventură, 
îi provoacă un episod de gelozie 
soției sale. Răspunsul personajului 
feminin este radical: decide să elimine 
„suportul material” al plăcerii (motivul 
dezechilibrului în cuplu), penisul 
soțului. Momentul este indicat în scena 
în care aceasta, intrând în camera 
soțului, încearcă fără succes să-i smulgă 
organul folosind un cuțit ritualic. În 
cele din urmă, ea va consuma actul în 

mod indirect, avându-l ca obiect de 
sacrificiu  pe fiul lor adolescent. De aici 
înainte filmul urmează un fir narativ 
de tipul cauză și efect, încâlcit cu acte 
de violență extremă ale unor personaje 
amorale, elemente nelipsite din filmele 
sud-coreeanului.
Înlăturarea falusului reprezintă poarta 
(ca aceea din „Primăvară, vară, toamnă, 
iarnă...și primăvară”, 2003) către un fel 
de iluminare și în același timp o critică 
și o soluție radicală la situația spre 
care se îndreaptă societatea modernă. 
Regizorul imprimă judecăți morale, 
lăsând impresia de profet budist care, 
prin modalități radicale de expresie, 
promovează o dogmă ușor anacronică 
pentru experiența socială actuală. Cu 
toate că sună banal, trebuie ținut cont 
de faptul că provine dintr-o cultură 
diferită de cea europeană. De ce?  
Deoarece eliminarea sexualității, și 
implicit a nevoilor, este fundamentală în 
budism. Prin comparație, creștinismul 
funcționează diferit, prin reprimarea 

sexualității, adică prin introducerea 
unui set de reguli care capitalizează 
aceste nevoi, adică le încorporează, 
le indexează (lista păcatelor) tocmai 
pentru a le sublima în vederea atingerii 
unei forme supreme de spiritualitate. 
Filmul este mut, în sensul în care există 
sunet diegetic, însă nu există dialog (de 
exemplu, există urlete de durere atunci 
când este cazul). Efectul obținut, ca și în 
cazul filmelor mute, este distribuirea și 
concentrarea atenției spectatorului pe 
mimica personajelor. Din acest punct 
de vedere, regizorul pare să urmeze 
teza lui Antonin Artaud, „nebunul” 
dramaturg care prin manifestul 
„Teatrul cruzimii” cerea crearea unui 
limbaj unic, care să unifice gând și gest, 
așa cum banda lui Moebius presupune, 
în interpretarea lui Deleuze, un plan 
de imanență, un plan univoc care rupe 
legătura dintre esență și aparență. 
Avem personaje care sunt, acțiunile 
acestora nepărând a fi trecute printr-
un filtru al rațiunii, ci fiind provocate 
de factori afectivi. Ritmul impus de 
regizor este alert, punctul de stație 
este întotdeauna mobil: o stare de delir 
continuă, cu mici pauze de respiro 
pentru ca apoi spectatorul să fie iar 
provocat prin elemente de violență, 
incest și o formă de dramă oedipiană 
inversată, în care nu copilul, ci mama 
decide soarta triunghiului amoros 
freudian.
Legătura cu pictura și cu trecutul 
artistic al regizorului se reflectă prin 
cadre care duc cu gândul la arta barocă, 
un exemplu fiind cel în care tatăl 
încearcă să își recupereze penisul de 
la fiul său (donat prin transplant, din 
dorința de a se deculpabiliza), folosind 
un cuțit ritualic. Avem o fotogramă 
în care mama îl strânge de gât pe soț 
pentru a-l opri să-și ducă la bun sfârșit 
încercarea, fiul își protejează sexul 
și bărbatul neputincios stă între cei 
doi. Trimiterile la „Marele Gatsby” 
oferă o cheie care prefigurează o parte 
din finalul filmului, iar trimiterea la 
pictura „Fata cu cercel de perlă”, a 
lui Johannes Vermeer, oferă regim al 
luminozității pentru stilistica aleasă. 
Spre finalul filmului ne sunt indicate 
câteva momente în care regizorul se 
joacă cu luminile, cadrul cu cel mai 
mare impact fiind acela când mama 
aprinde și stinge compulsiv lampa, fața 
ei fiind când luminată, când întunecată.

de Andrei Dudea

Coreea de Sud 2013
regie, scenariu, imagine, montaj: Kim Ki-duk

distribuţie: Jae-hyeon Jo, Eun-woo Le
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„Probabil că singura diferență dintre alți 
oameni și mine e că am cerut mereu mai 
mult de la asfințit. Culori mai spectaculoase 
la atingerea dintre soare și orizont. Probabil 
că ăsta e singurul meu păcat.” Afirmația 
protagonistei Joe e foarte emoționantă, 
chiar poetică. Și la fel de ironică: patetismul 
enunțului e o tactică de melodramă, folosită aici 
cu scopul de a-i sugera (greșit) spectatorului că 
se află pe terenul familiar al unui film înnobilat 
cu semnificație și afecte. De altfel, structura 
respectă convențiile unui foileton despre 
aventurile sentimentale ale unei domnișoare 
în secolul al XIX-lea, numai că întâmplările 
sunt upgraded la teoriile sexuale moderne 
și conforme unei perspective feministe. 
„Nymphomaniac” nu se citește într-o cheie 
realistă, preia din genul pornografiei lipsa 
concreteții spațio-temporale, și la fel ca acolo, 
povestirile lui Joe sunt evazioniste, deși nu 
rămân în stereotipii.
„Nymphomaniac” e structurat ca o povestire 
în ramă, împărțită livresc în capitole (fiecare 
reprezintă o etapă în viața sexuală a lui 
Joe), e narat de Joe (care poate foarte bine 
să fie narator necreditabil) și comentat de 
Seligman (care chestionează veridicitatea 
anecdotelor ei). Apoi, împărțit în două 
volume, continuitatea lui „Nymphomaniac” 
e, mai degrabă, cronologică, căci pe parcursul 
seriei evenimențiale are loc o schimbare ce 
ține de teoria sexuală, ceea ce poate pune 
spectatorul într-o poziție conflictuală. „Vol. 
I”, care se ocupă de aventurile de tinerețe ale 

lui Joe, până în momentul în care descoperă 
dragostea, permite o interpretare psihanalitică 
a comportamentului sexual: libidoul – mai ales 
când implică perversiune – e influențat de 
angoase existențiale (și dacă nu observi ironia, 
se poate să iei de bun discursul). „Vol. II”, care 
acoperă aventurile lui Joe de când descoperă 
dragostea (la care renunță), până când își 
rafinează fetișismul, urmărește ascensiunea 
experiențelor ei sexuale, arătând că sexul este o 
nevoie fiziologică în care se implică cu intenția 
onestă de a obține plăcere – prin urmare 
dezvăluie o perspectivă științifică. Indecența 
eroinei din „Vol. I” se poate scuza, ba chiar 
se termină plin de speranță când descoperă 
dragostea, doar ca în „Vol. II” căutările ei să 
arate că plăcerile sexuale sunt individuale și 
narcisiste – nu există nicio patologie aici, Joe 
nu a fost și nu este abuzată, și nici nu urmărește 
dumnezeirea, pur și simplu are nevoie de o 
împlinire strict telurică.
În ceea ce privește conținutul grafic de sex și 
fetișismul din „Nymphomaniac” (în varianta 
cenzurată proiectată în cinema), grozăviile 
sunt departe de Sade, Alain Robbe-Grillet 
(„Un roman sentimental”) sau „Histoire 
d’O”; sau, într-o variantă cinematografică, 
de „Ai No Korida” („Imperiul simțurilor”, 
1976), al lui Nagisa Oshima. Aș aminti că din 
anii ’60 încoace, odată cu revoluția sexuală, 
reprezentarea sexului a trecut prin mai 
multe forme și a provocat tot felul de discuții 
despre veridicitate, corectitudine, realism 
vs. idealism, perspectiva patriarhală asupra 

Nymphomaniac: vol. I & II

sexualității feminine, nocivitatea pornografiei 
etc. De fapt, în contextul producției 
cinematografice cu conținut sexual explicit 
din ultimii 50 de ani, ce arată von Trier în 
„Nymphomaniac” e atât de convențional, 
încât ar trebui să treacă neobservat. Dar 
perversitatea filmului „Nymphomaniac” nu 
are legătură cu sexul explicit, ci cu felul în care 
von Trier speculează/frustrează așteptările 
spectatorilor. Problema nu e că arată, ci că 
susţine experimentele sexuale ale nimfomanei, 
iar asta pare să fie ceea ce provoacă indignarea 
în rândul unora, spre deosebire de, spre 
exemplu, mai ușor digerabilul „Shame” (2011, 
regie Steve McQueen), care problematizează 
aceeași dependență de sex, dintr-o poziție 
moralistă – sexualitate patologică ca reacție 
la traumele din copilărie. Joe se pune într-
adevăr în situații periculoase, dar toate îi aduc 
plăcere – condiția ei nu e simptomul unei 
nevroze, cum e în cazul satirului din „Shame”.  
Mai mult, submisivitatea ei nu e doar 
asumată, e o alegere constantă, în permanență 
reconfirmată – ceea ce o face un personaj 
feminist. Lars von Trier are o colecție variată 
de personaje feminine abuzate de bărbați, iar 
asta nu îl face misogin la rândul lui. Ce face 
el este să polemizeze cu unul dintre genurile 
cinematografice care au funcționat cel mai 
bine ca instrument de propagare a valorilor 
morale generate de submisivitatea femeilor. 
Joe nu este unul dintre personajele astea, nu 
are nimic în comun nici cu Bess („Breaking the 
Waves”), nici cu Grace („Dogville”), pentru că, 
spre deosebire de ele, puterea și controlul în 
relațiile ei cu bărbații sunt tot timpul de partea 
ei. A fost o perioadă în care sexul era o dovadă 
a eliberării de convenții și control social, 
iar Joe aparține acelei perioade. E destul de 
firesc ca von Trier, care și-a făcut un nume de 
provocator, să-și aleagă să comenteze poziția 
femeii în societate tocmai prin acest moment 
istoric, dar dacă reacțiile la filmul lui nu ar fi 
demonstrat ipocrizie socială, probabil că mi-ar 
fi rămas destul de indiferent.

de Andra Petrescu

Danemarca – Germania – Franţa – 
Belgia – Marea Britanie 2013
regie, scenariu: Lars von Trier
imagine: Manuel Alberto Claro
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Molly Marlene Stensgaard

distribuţie: Charlotte Gainsbourg, 
Stacy Martin, Shia LaBeouf, 
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„L ìnconnu du lac” prezintă, în cheia unei drame cu puternice accente de thriller, 
aventura romantică dintre doi bărbați, Franck (Pierre Deladonchamps) și Michel 
(Christophe Paou), care se întâlnesc pe o plajă destinată exclusiv bărbaților gay, 
situată la marginea unui lac. Spre deosebire de majoritatea filmelor gay pătrunse 
în circuitul mainstream, „L ìnconnu du lac” nu se străduiește să cosmetizeze, 
de dragul spectatorului, detaliile care ar putea știrbi onorabilitatea unei realități 
damnate social. Ca barul din „Cruising” (1980, regie William Friedkin), plaja 
funcționează ca spațiu de negociere a unei partide de sex între doi (sau mai 
mulți) bărbați. Dezbrăcat de misiunea propagandistică de a proiecta o imagine 
ușor digerabilă de către moraliști despre cuplurile homosexuale, filmul se 
concentrează pe redarea cu cât mai multă naturalețe a unei maniere sexocentriste 
de autodefinire, în spații bine delimitate, a relațiilor gay.  
Plaja, o piață de sex în care potențiali parteneri se studiază și se aleg reciproc, 
devine un teritoriu fertil care găzduiește încrengătura de condiționări care face 
posibilă o relație amoroasă între un martor al unei crime (Franck) și autorul acelei 

crime (Michel). Urmărind structura oricărui thriller, secvența de început din 
„L ìnconnu du lac” plasează acțiunea încă din primul cadru într-un spațiu tihnit, 
cu reguli de organizare proprii, atât de ferit de orice amenințare încât motorul 
diesel al Renault-ului 25 pe care îl conduce protagonistul (Franck) se aude cu 
mult înainte de momentul apariției mașinii în parcarea improvizată în fața plajei. 
Malul lacului, cu aparenta lui acalmie, fiind exact cât trebuie de liniștit și retras, 
locul în care se desfășoară întreaga acțiune, devenit spațiu de întâlnire și libertinaj 
sexual al bărbaților gay, conține, de fapt, datele scenaristice necesare pentru a 
funcționa mai târziu ca spațiu propice unei crime dificil de rezolvat de poliție.  
Cadrul de început, care arată spectatorului mașina lui Franck parcând în fața 
plajei, se va repeta de-a lungul filmului, segmentând la nivel de montaj narațiunea 
în unități de timp de o zi. Cu alte cuvinte, la începutul fiecărei zile surprinse în 
„L ìnconnu du lac”, stă așezat cadrul detaliat mai sus. Totuși, insistența regizorului 
de a relua această imagine care prezintă aceleași acțiuni nu păstrează nimic din 
mecanicitatea deranjantă a unui laitmotiv. Iar asta se întâmplă pentru că nu 
acțiunea e importantă pentru greutatea pe care o capătă repetiția pe parcursul, 
ci spațiul surprins, care, printr-o inteligentă utilizare și distribuire a elementelor 
scenografice prezente în cadru încă de la început, devine o forță declanșatoare de 
evenimente care propulsează povestea mai departe și strânge lațul în jurul unui 
singur final posibil. 
Dacă în prima parte a filmului, cadrul recurent are inocența descriptivă de a 
indica reguli de organizare în spațiu a obișnuitului în interiorul microsocietății 
formate pe malul lacului (Franck își parchează mașina de aproape fiecare dată 
pe aceeași parcelă, semnalând spectatorului că este un obișnuit al locului), în a 
doua parte, el devine un instrument scenaristic capabil de a se integra perfect în 
mecanismul care întărește suspansul. 
Spre exemplu, prezența Renault-ului 25 condus de Franck în parcare în 

de Andrei Luca
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momentul plecării lui Michel de la lac, imediat după ce acesta din urmă își 
ucide partenerul, îi indică lui Michel existența unui posibil martor al crimei. 
Identificarea martorului în persoana lui Franck se face abia în una dintre zilele 
următoare, când cei doi (Michel și Franck), la finalul unei seri petrecute la lac 
împreună, își iau la revedere, fiecare urcându-se în mașina cu care a venit. Graba 
cu care Michel observă, sub pretextul unei conversații încropite cu stângăcie, 
modelul automobilului destul de rar văzut în circulație pe care Franck îl conduce, 
devine un indiciu al faptului că Michel a identificat corect posibilul martor al 
crimei pe care a comis-o.  
De asemenea, un alt detaliu inteligent valorificat de regizor este prezența mașinii 
înecatului în parcare, în răstimpul de câteva zile scurs între moartea lui și găsirea 
corpului de către autorități. Acest detaliu este dezvăluit spectatorului prin ochii 
lui Franck, care remarcă într-o seară că, deși el este ultima persoană care pleacă, 
o mașină rămâne în continuare acolo. Conexiunea pe care Franck o face între 
mașina rămasă în parcare și posesorul ei, ucis chiar sub ochii lui cu câteva zile în 
urmă de Michel, apare clară și terifiantă pe fața protagonistului, interpretat foarte 
subtil de Pierre Deladonchamps. 
Ca în orice thriller, relațiile de complicitate și de putere dintre victimă și torționar 
se construiesc pe baza unei chimii emoționale bolnăvicioase, în care atracția 
sexuală devine un dizolvant al instinctului de autoconservare și al modului corect 
de a acționa. Și totuși, în această ecuație relațională instabilă, Franck, deși complet 
interior vertijului care îl atrage către Michel, se folosește la nivel inconștient de 
bănuiala din ce în ce mai sigură a lui Michel despre calitatea sa de martor al crimei 
pe care cel din urmă a comis-o. Trecerea sub tăcere a crimei de către Franck 
devine coagulantul relației dintre cei doi, dar și elementul care amenință să-i 
despartă. Pe de-o parte, Franck, păstrând tăcerea, își demonstrează iubirea față 
de Michel, fidelizându-l prin amenințarea indirectă de a dezvălui crima; pe de altă 
parte, prin întreținerea relației cu Franck, Michel are ocazia de a-l supraveghea 
îndeaproape și de a controla fluxul de informații care ajunge la poliție prin poziția 
de putere pe care o are în relație din punct de vedere emoțional.   
Mai mult decât în alte genuri, thriller-ul îngroașă trăsăturile de caracter ale 
personajelor și raportul existent între ele prin corporalitatea și fizionomiile 
actorilor distribuiți în fiecare rol. Părului blond, tenului deschis și aerului naiv și 
inocent ale lui Deladonchamps i se opun fruntea pronunțată, pielea măslinie și 
părul închis la culoare ale lui Paou. De asemenea, corpul atletic, fără a fi greoi, al 
celui dintâi creează un contrast cu impresia de robustețe și masivitate a staturii 
celui din urmă.    
Și totuși, analiza prin deconstrucție pe care am făcut-o mecanismelor narative care 
compun filmul nu are prea multă valoare dacă nu menționăm că întreg sistemul 

detaliat până acum are scopul de a prezenta o filosofie despre relații (considerate 
la modul general). Cu alte cuvinte, thrillerul lui Alain Guiraudie, deși atât de subtil și 
elocvent în surprinderea unor aspecte specifice în comportamentul relațional al 
unora dintre bărbații gay, este, de fapt, un pretext de a pune sub lupă și de a aduce 
mai aproape de suprafață mișcări și interacțiuni care se întâmplă în orice relație, 
la magnitudini mai mici și, din acest motiv, mai greu sesizabile.  
Incertitudinea naturală față de intențiile celuilalt în raport cu sine și lipsa 
încrederii în cel care reprezintă alteritatea, sunt reluate în film la proporții mult 
mai mari prin dubiul permanent al lui Franck. Acesta pune tot timpul într-o parte 
a balanței semnele care îl asigură că Michel are sentimente reale pentru el și că 
nu îi dorește răul, iar în cealaltă parte indiciile care contrazic ipoteza anterior 
menționată și îl pun pe Michel în postura necinstitului care întreține relația 
doar pentru a avea ocazia perfectă să scape de el, un martor nedorit al crimei 
înfăptuite. Împins de dorința de a crea o conexiune mai profundă cu Michel, 
Franck este dispus să îi acorde celui din urmă, în ciuda dovezilor clare, ceea ce în 
engleză se numește the benefit of doubt.  Astfel, atracția extrem de puternică față de 
Michel devine combustibilul care pune în mișcare motorul autoiluzionării (mai 
mult sau mai puțin conștiente) și hrănește perseverența de a crede într-o ipoteză 
convenabilă din punct de vedere amoros. 
Ultimul cadru al filmului este ilustrativ pentru spirala autoiluzionării bolnăvicioase 
care îi dezactivează lui Franck instinctele de apărare. După ce îl vede pe Michel 
înjunghiindu-l pe polițistul responsabil cu anchetarea înecului, Franck se 
ascunde de Michel, care îl caută încercând să-l ademenească cu promisiunea 
unei nopți petrecute împreună. Când Michel încetează să-l mai caute și dispare 
din raza vizual-auditivă a protagonistului, acesta din urmă se ridică din locul în 
care a stat ascuns și începe să-l strige, întâi timid, cuprins de frică, apoi, pe măsură 
ce certitudinea plecării lui Michel crește, din ce în ce mai tare.  
În acest ultim cadru, micul joc de-a v-ați ascunselea al relațiilor, când unul din 
parteneri, din purul capriciu de a face opoziție formală, nu dorește să accepte 
scuzele celuilalt când i se oferă, iar apoi, când are disponibilitatea de a le accepta, 
acestea nu mai vin, este transpus literal și supradimensionat într-un caz în care 
pierderea ar fi mult mai mare decât câștigul.  
În „L ìnconnu du lac”, Alain Guiraudie se folosește de pretextul unui thriller ca 
de o substanță de contrast care face vizibile la radiografie metabolismul greoi 
si complicat și punctele din care începe necroza unei relații. Pentru viitoarele 
proiecte cinematografice ale regizorului, recomandarea (e drept, nu tocmai 
inspirată) from the director of <<Stranger by the Lake>> care ar putea apărea pe 
clipurile și afișele de promovare ar trebui să fie suficientă pentru a aduce publicul 
în cinematografe. 
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Noul film al lui Martin Scorsese, „The Wolf of Wall Street”, se mută din Mica 
Italie (mai exact, cartierul Bensonhurst din Brooklyn) populată cu mafioți (și 
idioți care vor să devină mafioți), în Bayside (aflat tot în Brooklyn, dar în partea 
mai „bogată”) și Wall Street, pentru a reveni la tema preferată a regizorului. Și 
anume, analiza Visului American (concept înnobilat de Horatio Alger în romane 
precum „Ragged Dick”, deconstruit de F. Scott Fitzgerald în „The Great Gatsby” 
și pulverizat de Hunter S. Thompson în „Fear and Loathing in Las Vegas”) și 
a tuturor felurilor în care acesta este deficient și corupt, într-o lume populată 
cu oameni al căror instinct primar e să păcătuiască, doar ca mai apoi să le fie 
rușine de actele comise (sentimentul foarte catolic că suntem cu toții damnați, 
indiferent de cât de mult ne rugăm, fiind probabil cea de-a doua temă preferată 
a lui Scorsese).
Astfel, după ce el se plânge la icoana lui Hristos că se simte blestemat și că singura 
senzație reală de pe lumea asta e durerea, Charlie (Harvey Keitel) din „Mean 
Streets” iese pe stradă și împreună cu Johnny Boy (Robert DeNiro) comite și mai 

multe păcate, doar pentru ca mai târziu, într-un act de autoflagelare, să-și bage 
mâna în foc. Jake LaMotta se autoflagelează și el într-una din cele mai faimoase 
scene din „Raging Bull”, după ce îi bate pe rivalii din ring (pentru bani), pe soție 
și fratele mai mic (din cauza furiei sale animalice), își izbește capul de zidul 
închisorii, într-un exercițiu inutil de exorcizare a „animalului” din el. În cazul lui 
Henry Hill, acesta își ispăsește pedeapsa în iadul unei vieți mediocre.
În „The Wolf  of  Wall Street” petrecem trei ore alături de Jordan Belfort (Leonardo 
DiCaprio), un broker scelerat, în odiseea sa de a bifa toate perversiunile posibile 
și imposibile: orgii programate cu sfințenie la sfârșitul săptămânii, pitici folosiți 
drept săgeți într-un joc de darts și consumul de droguri mai impresionant decât 
în „Spring Breakers”, „Scarface” și „Trainspotting” puse la un loc. Biroul lui 
se transformă într-un rai pentru cretinii care îi împărtășesc visul de a depune 
un efort cât mai mic pentru a face cât mai mulți bani; adică cei care visează să 
lucreze pe Wall Street - vis sintetizat de Matthew McConaughey prin fraza 
„hookers and cocaine, why else would you do this job”. De fapt, întreg filmul e acordat 
ca un instrument muzical de personajul lui McConaughey, care îndeplinește 
rolul unui Obi-Wan onanist. Pe tot parcursul filmului, Belfort parcă încearcă să-l 
întreacă pe mentorul său în depravare, DiCaprio dezlănțuindu-se în rolul unui 
dependent (de droguri, femei, băutură, S&M, etc.) ieșit de sub control, apelând 
la toate formele posibile și imposibile de comedie; invocând spiritul lui Buster 
Keaton (într-o scenă parcă ruptă din segmentul „Toby Dammit” al lui Fellini din 
filmul „Spirits of the Dead”, în care, după o supradoză de „lone” expirate, Belfort 
încearcă să-și conducă mașina superșmecheră), iar în alte scene pe cel al lui 
James Cagney (mai ales în certurile sale cu soția numărul doi, jucată de Margot 
Robbie, parcă rupte din „The Public Enemy”). Iar divagațiile lui Belfort (care își 
narează viața de broker) de la acțiune, pentru a se autoflata pentru crimele sale, 
creează un final ambiguu, în care nu este clar dacă el (după trei ani petrecuți 
într-o închisoare de lux) și-a învățat lecția sau a rămas același prădător slinos și 

de Alexandru Vizitiu
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amoral.
Spre deosebire de celelalte cinci filme1 lansate anul acesta care reprezintă, așa 
cum a scris criticul american A.O. Scott, „variațiuni pe marea temă a vremurilor 
noastre”2 (aceea a consumerismului scăpat de sub control), „The Wolf of Wall 
Street” a fost cel mai intens atacat pentru felul în care reprezintă stilul de viață 
a protagonistului său. Mai exact, unii critici insistă ca toate crimele săvârșite de 
Belfort (sau felul în care ele sunt împachetate în film) o să dea naștere unei noi 
generații de brokeri care, la fel ca cei inspirați de Gordon Gekko din „Wall Street”, 
își vor imita idolul, teamă semnalată de jurnalistul Steven Pelberg într-un articol 
din „The Business Insider”. El scrie despre reacțiile publicului următoarele: „Se 
tot spune că Wall Street-ul s-a schimbat după criza financiară. Angajații s-au mai 
cumințit, bonusurile sunt mai mici, iar vacanțele sunt plictisitoare. Dar nu ți-ai 
da seama de asta de la felul în care publicul îl aplaudă pe Belfort – un dependent 
de droguri - atunci când taie salteaua canapelei pentru a ajunge la punga sa de 
cocaină. Când Belfort, deja drogat cu metaquolone (sau ‹‹lone››, un medicament 
miorelaxant), prizează cocaină pentru a salva situația, în timp ce la televizor se 
difuzează un desen animat cu Popeye mâncând spanac, s-a aplaudat mai tare.”3

Că Scorsese îl prezintă pe Belfort ca pe un șobolan slinos e clar. Până la urmă, 
Scorsese alege să ilustreze povestea vieții lui Belfort sub forma unei comedii (mai 
ales spre sfârșit) superscârboase, în care Belfort se autodistruge prin incompetența 
(în încercarea sa idioată de a-l mitui pe un agent F.B.I, astfel punându-l în vizorul 
agenției) și ignoranța sa (printre altele, face o comparație pozitivă între compania 
sa și căpitanul Ahab). Reacția brokerilor lui Pelberg îmi amintește de o scenă 
din „Goodfellas”, în care viitoarea soție a lui Henry Hill admite că a fost excitată 
atunci când soțul ei își exercită pentru prima oară puterea sa de gangster. Prin 
urmare, reacția acestui gen de public semnalează o problemă cu felul în care e 
împachetat Visul Capitalist și ce speră să obțină unii de la el. Universul orgiastic al 
lui Belfort nu e nici pentru un moment promovat de Scorsese; toate procedeele 
stilistice ale regizorului, printre care divagațiile „brechtian-prezentaționale”4 sunt 
folosite cu scopul „de a-i implica libidinal-fantasmatic pe spectatorii filmului în 
nesfîrșitul festival al antivirtuții - al autoindulgenței orgiastice - care este viața 
lui Belfort, în loc de a încerca să le inducă o senzație factice de superioritate, de 
imunitate la vino-ncoacele unei vieți trăite cu atât de puțină autocenzură”5.
Dar, din nou, problema vine din felul în care publicul reacționează la astfel de 
reprezentări. Să comparăm „The Wolf  of  Wall  Street” cu filmul „American 
Hustle”. „Hustle” împrumută o mulțime de elemente stilistice și tematice de 
la Scorsese (cu Jennifer Lawrence încercând din greu să resusciteze spiritul 
lui Sharon Stone din „Casino” sau distribuirea unui actor lansat de Scorsese, în 
rolul unui gangster, care la rândul lui încearcă să resusciteze spiritul personajului 

său din „Goodfellas”). Dar nimeni nu s-a plâns de glorificarea unor escroci sau 
de promovarea stilului lor de viață din acest film, în mare pentru că „American 
Hustle” creează tot felul de justificări pentru acțiunile personajelor. Irving 
(Christian Bale) și Sydney (Amy Adams) nu aleg viața de șarlatani, ci sunt 
constrânși de forțe venite din exterior să devină escroci; mai întâi din cauza 
limitărilor sociale, iar mai apoi, tocmai când doresc să renunțe la această viață, 
fiind dirijați fără voia lor de agentul F.B.I jucat de Bradley Cooper. Mai mult, 
realția dintre Irving și Sydney are la mijloc true love-ul, care ameliorează (cât 
de cât) daunele faptelor lor; și grație căreia avem parte de câteva momente 
romantice între cei doi: o scenă învelită în lumini calde și muzică romantică, în 
care Sydney probează haine alături de Irving; scene în care cei doi dansează pe 
stradă, în timp ce pe fundal cântă Tony Benett. „American Hustle” nu are intenția 
de a pune sub semnul întrebării condițiile sociale sau psihologice prin care un 
om ar deveni un escroc. 
„The Wolf of Wall Street” e preocupat tocmai de această problemă. Jordan 
Belfort nu a avut o viață grea și nu l-a forțat cineva să comită crimele, chiar el 
spune că provine dintr-o familie aparținând clasei mijlocii. Scorsese pune 
întrebarea de ce sunt banii (și consumul ultraostentativ ce vine odată cu ei) 
atât de importanți în societatea americană (capitalistă), întrebare accentuată în 
secvența finală și în momentul în care agentul (jucat de Kyle Chandler) datorită 
căruia Belfort a fost încarcerat, se află în metrou alături de „ceilalți pămpălăi” (așa 
cum i-a denumit Belfort, când a încercat și a eșuat să-l cumpere pe agent). De ce e 
Belfort atât de lacom? De ce un om inteligent și competent (agentul F.B.I) merge 
la muncă îmbrăcat în același costum trei zile la rând, în timp ce criminalul de pe 
Wall Street scapă mai mult sau mai puțin nevătămat, ba chiar îi e acordată încă o 
șansă să profite de pe urma altora, de data aceasta în parametrii acceptați de lege 
(recalificându-se ca motivational speaker)? Martin Scorsese se avântă în lumea 
păcătoasă a brokerilor pentru a sublinia ispita acestei lumi, care, la fel ca cea a 
mafioților, e extrem de distractivă, indiferent de câți oameni trebuie să prăduiești.

1 „The Great Gatsby” de Baz Luhrmann, „The Bling Ring” de Sofia Coppola, 
„Spring Breakers” de Harmony Korine, „Pain and Gain” de Michael Bay și 
„American Hustle” de David O. Russell
2 http://www.nytimes.com/2013/12/15/movies/a-o-scotts-top-movies-of- 
2013.html?_r=0
3 http://www.businessinsider.com/banker-pros-cheer-wolf-of-wall-street- 
2013-12
4 http://agenda.liternet.ro/articol/17695/Andrei-Gorzo/Economie-
libidinala-The-Wolf-of-Wall-Street.html. Dilema Veche, Ianuarie 2014
5 idem
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Frances Ha

Scriitura lui Noah Baumbach se învârte 
în jurul unor personaje stângace din 
punct de vedere social – pe Greenberg 
(„Greenberg”, 2010)  îl angoasează chiar 
și ideea unui contact social –, astfel 
că narațiunea înaintează urmărind 
contrastele dintre conformismul social și 
particularitățile (convenția socială le-ar 
numi „extravaganțe”) personajului, fără a-și 
însuși o atitudine critică. Baumbach este 
îngăduitor atât cu personajele și ratările 
lor, cât și cu seria de norme sociale care le 
complică existența – (auto)ironia pe care o 
percepem e absolut permisivă, iar comicul 
pe care îl generează inadecvarea lor socială 
salvează tonul melancolic al filmelor lui de 
un posibil patetism gratuit.  
„Frances Ha”, prima colaborare scenaristică 
dintre Greta Gerwig („Greenberg”, 2010, 
„Damsel in Distress”, 2011, „To Rome with 
Love”, 2012 sau „Lola Versus”, 2012) și 
Noah Baumbach, este cel mai plăcut 

film al regizorului de la „Kicking and 
Screaming” (1995) încoace. De altfel, 
cele două filme sunt variații ale aceluiași 
subiect: tineri abia ieșiți din facultate, 
pentru care integrarea în societate poate 
să mai aștepte. În „Kicking and Screaming” 
e vorba despre un grup de băieți care își 
prelungesc postadolescența sub acoperirea 
masteratului, în timp ce în „Frances Ha”, 
o tânără de 27 de ani întâmpină dificultăți 
în drumul ei spre o carieră în coregrafie. 
Băieții din filmul de debut al lui Baumbach 
sunt relaxați și protejați de alocațiile trimise 
de părinți, continuându-și activitățile de 
grup și plutind pe o mare liniștită, unde 
criza financiară nu există. Pentru „Frances 
Ha”, Gerwig (care, apropo, a studiat 
dramaturgie, nu actorie) și Baumbach 
simplifică narațiunea concentrând întreaga 
serie de evenimente narative pe un singur 
personaj – fiecare secvență o are ca 
protagonistă pe Frances –, opunând vieții 

haotice a tinerei o structură lineară (invers 
față de ceea ce făcea regizorul în celelalte 
filme ale sale, unde linearitatea se referea 
la monotonia autoimpusă a personajelor). 
Mai mult, în „Kicking...” Noah Baumbach 
redă frust existența gratuită a tinerilor, 
stilizând doar dialogurile, în timp ce 
aventurile lui Frances sunt stilizate și 
idealizate – filmează în alb-negru și face 
trimiteri la Noul Val Francez.
Filmul se deschide cu o succesiune de 
cadre scurte, filmate ca și cum ar fi un 
home movie, care funcționează drept o 
fereastră în intimitatea relației Frances-
Sophie, antrenându-se la ghidușii într-o 
după-amiază oarecare în parc. Ca opoziție 
pentru secvența numită, urmează una 
filmată în interior, cu o încadratură corectă 
și statică, în care Frances și Dan, iubitul 
ei, poartă o discuție detașată despre pisici 
și mutatul împreună, al cărei climax deloc 
emoțional se rezolvă printr-o despărțire. 
Antiteza e evidentă: bunăstarea lui Frances 
e dependentă de Sophie, prietena ei din 
facultate, nu de Dan. Și câteva secvențe mai 
târziu, în timpul unei călătorii cu metroul, 
Sophie se desparte și ea de Frances pentru 
un apartament mai bun într-o zonă pe 
care F. nu și-o poate permite. Astfel, 
filmul se ramifică în două direcții, pe care 
le ilustrează stilizat și cu sensibilitate, 
urmărind fluctuațiile din relația de 
prietenie a celor două fete și peregrinările 
lui Frances în căutarea echilibrului 
profesional și emoțional – Richard Brody 
(The New Yorker) scrie că dacă durerea ar fi 
dovada vreunui adevăr, atunci protagonista 
filmului cu siguranță l-a aflat. 
Frances nu este încă o persoană reală, se 
scuză ea la ananghie, referindu-se la faptul 
că așteptările sociale nu i se aplică nici 
măcar la 27 de ani. Nu opune rezistență 
vieții de adult din vreun soi de principiu, de 
aceea își și păstrează seninătatea, dar nici 
nu e dispusă să opereze ajustări în fantezia 
despre cum se va desfășura povestea ei. 
Frances s-a pregătit pentru o carieră în 
coregrafie și momentan nu-și găsește locul 
în compania de dans la care e angajată 
temporar, iar alternativa unei slujbe de 
birou, fie ea în beneficiul artei, îi pare 
aproape ireală. Desigur, lansat în 2013, în 
plină recesiune, subiectul e ofertant pentru 
o generație de tineri care se confruntă cu 
asperitățile unei perioade de criză, dar 
„Frances Ha” nu este exclusiv despre asta 
– și frumusețea filmului constă în finețea 
cu care Baumbach și Gerwig adaugă (și 
completează) straturi.

de Andra Petrescu

SUA 2013
regie: Noah Baumbach

scenariu: Noah Baumbach, Greta Gerwig
imagine: Sam Levy

montaj: Jennifer Lame
distribuţie: Greta Gerwig, 

Mickey Summer, Adam Driver



21

portret | review

Dan Sallitt este, din păcate, o figură destul 
de marginală în peisajul indie american. Are 
patru lungmetraje la activ, autofinanțate și slab 
distribuite. Odată cu cel mai recent film al lui, 
„The Unspeakable Act”, a început să fie lăudat 
intens de o mână de critici entuziaști, însă 
vocea acestora e mult prea discretă pentru a se 
putea crede că va avea un efect imediat asupra 
distribuției filmelor. Cineastul lucrează prin 
excelență într-o sintaxă specific europeană. 
Limbajul lui vizual este ghidat de austeritatea 
suprafeței, iar asta îl plasează în descendența 
unor regizori precum Bresson sau Dreyer. 
În cazul lui vezi un cinema al mundanului, 
al unui om care crede că lumea e prea 
complexă pentru a putea fi încapsulată într-o 
poveste. Cea mai mare influență, recunoscută 
și omniprezentă în orice discuție despre 
filmele lui, este cea a lui Eric Rohmer, cineast 
omagiat în „The Unspeakable Act”. Greutatea 
influenței lui Rohmer asupra stilului lui Sallitt 
se manifestă cel mai pregnant în forțarea 
limitelor dialogului ca tehnică revelatoare a 
interiorității personajelor. De asemenea, ambii 
vorbesc despre mentalitatea unor personaje, 
fără să te lase să le judeci. În „The Unspeakable 
Act”, Sallitt pune spectatorul într-o poziție 
tensionată, refuzându-i imersiunea sau 
detașarea completă. Nu poți empatiza total cu 
protagonista pentru că e absorbită de o dorință 
(incestuoasă) cu care e dificil să relaționezi 
direct și, în același timp, nu poți nici să privești 
de la distanță: empatizezi cu personajul fie 
și numai pentru că poți înțelege suferința 

generată de sentimentul că pierzi ceva de 
neînlocuit, cum se întâmplă cu ea în momentul 
în care fratele ei, Matthew, pleacă la facultate în 
alt oraș, spărgând astfel bula familială care-i ține 
departe de maturitate și de responsabilitățile ei.
Odată cu plecarea lui Matthew, protagonista 
e propulsată brutal într-o aranjare de norme 
sociale în care nu se recunoaște. Deși Sallitt își 
alege ca unghi de penetrare a lumii lui Jackie un 
subiect tabu, reușește să evite tonul moralizator 
sau sociologic. Nu e preocupat de explicarea 
incestului și, mai mult, problematizează în 
permanență însuși demersul psihologizării. 
Plasează de-a lungul filmului indicii care invită 
la formularea unor răspunsuri (cauze), dar 
se pune imediat la adăpost de judecăți ferme 
într-o direcție sau alta. Spre exemplu, într-una 
dintre ședințele lui Jackie la terapeut, aceasta 
are o mare revelație: că natura dorinței ei ar 
putea fi în fond narcisică. Revelația rămâne la 
stadiul de formulare cu un semn al întrebării 
în coadă și e întreruptă de o tăietură de montaj 
cu black screen. Sau, în altă parte în film, dă 
definiția parafiliei, lăsând-o doar ca enunțare, 
fără să o încarce cu semnificație. 
Dacă acest film este despre ceva anume, e 
mai degrabă despre adaptare, autodefinire și 
despre natura absconsă a oamenilor; faptul 
că stilul narativ e foarte direct, pe față  – spre 
exemplu ni se dezvăluie dorința incestuoasă 
din primele două minute ale filmului, printr-
un voice over al protagonistei –, nu înseamnă 
că filmul nu emană mister prin toți porii. Încă 
de la cum își compune cadrele (personajele 

The Unspeakable Act

sunt de multe ori blocate vederii de uși sau 
ziduri), Sallitt îți dă de înțeles că ai acces doar 
la suprafața lucrurilor. Jackie e un personaj 
rohmerian, în sensul în care exteriorizează 
aproape orice gând ar avea. În vreme ce în voice 
over avem o Jackie relativ detașată, comentând 
pe marginea evenimentelor din diegeză, în 
diegeză avem o Jackie supusă unui război cu 
ea însăși. Merită menționat felul în care explică 
Sallitt inconsistența temporală a voice over-
urilor (uneori se relatează la prezent, alteori 
la trecutul îndepărtat, fără a urma traiectoria 
temporală a vizualului). Pentru el e o tehnică 
prin care face posibilă existența simultană 
a detașării observatorului și a angajării 
suferindului, așa cum e posibilă în general 
coexistența celor două instanțe în fiecare 
din noi. Conflictul temporal din structură 
se traduce foarte ușor în receptare prin ce 
spuneam și la început: te poartă între empatie 
și distanță. 
Ultima parte a filmului, dedicată reintegrării 
sociale a personajului, e pusă sub semnul 
unei triste acceptări a normelor sociale. După 
numeroase vizite la terapeut, după ce își începe 
viața sexuală și după ce decide să meargă la 
altă facultate decât Matthew, Jackie povestește 
resemnată despre cum viața ei pare să se așeze 
pe făgașurile unor coduri de comportament 
normale, în timp ce în plan vizual avem un 
montaj de cadre statice, cu diferite spații goale 
din casa în care a copilărit. În momentul în care 
o observi pe mama lui Jackie printr-un spațiu 
firav dintre ușă și zid, cum își petrece noaptea 
cu propria obsesie (scrisorile pe care i le trimite 
fiului ei cel mare, plecat de câțiva ani de-acasă), 
te lovește o senzație viscerală de singurătate 
impenetrabilă. Apariția spectrală a mamei 
protagonistei, alipită singurului moment în 
care Jackie lasă loc optimismului, face din 
destinul protagonistei o oglindă a destinului 
mamei sale: un personaj aproape iritant de 
placid, extrem de misterios și nefericit. E o 
punere în perspectivă de partea fatalității. Ca 
și când ne-ar spune că, în final, Matthew va 
rămâne: sa plus belle histoire d’amour.

de Lavinia Cioacă

SUA 2013
regie,scenariu,montaj: Dan Sallitt

imagine: Duraid Munajim
montaj: Jennifer Lame

sunet: Ethan Ronaldson
distribuţie: Tallie Medel, 

Sky Hirschkron, Aundrea Fares
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BRILLANTE MENDOZA
TEHNICI DE ORIPILARE ÎN MASĂ

Ați văzut filmul lui Stan Brakhage – „The Act of Seeing with One’s 
Own Eyes”? Realizat în 1971, în urma unor vizite la o morgă din 
Pittsburg, filmul prezintă în detaliu procedurile chirurgicale ale 
unor autopsii, cutii toracice despicate, organe scoase, cântărite, 
examinate, pielea de pe fața unui cadavru decojită ca o banană și 
dată la o parte, fragmente de craniu îndepărtate pentru a permite 
examinarea creierului, într-un cuvânt - oroare. Doar la început. 
După ce te obișnuiești cu concretețea cadavrului de pe ecran, 
a cărnii putrezite ce urmează să hrănească pământul, imaginile 
devin abstracte. Brakhage taie din ce în ce mai aproape, planurile 
întregi se transformă în planuri medii, apoi prim-planuri, apoi 
planuri-detaliu, iar imaginea piciorului pe care numai ce s-a 
așezat o muscă își pierde încărcătura pe care i-ai atașat-o, ca 
fiind parte a unui organism la un moment dat viu, și devine 
conceptuală. Stilizând astfel, Brakhage te invită la reflecție. 
Văzând cu propriii tăi ochi, te proiectezi și înțelegi că în final 
din magnifica ta persoană nu rămâne decât o bucată de carne, o 
carcasă în descompunere, un țesut organic pe care pământul abia 
așteaptă să îl transforme în hrană pentru celelalte organisme. 
În 32 de minute Stan Brakhage reușește să realizeze un film 
profund și complex, „una dintre cele mai directe confruntări cu 
moartea înregistrate vreodată pe peliculă”, cum spune criticul de 
film Jonathan Rosenbaum.
Acum imaginați-vă un film în care timp de o oră o femeie este 
violată, omorâtă, tăiată în bucăți și împrăștiată în cele patru zări 
ale orașului Manila, timp în care suntem invitați să reflectăm 
asupra dramei emoționale prin care trece un băiat inițiat într-un 
sindicat al crimei organizate, prin participarea, mai mult sau mai 
puțin voluntară, la această crimă care îți întoarce stomacul pe 
dos. Să nu ne înțelegem greșit. Nu plâng pentru victimă. Mi-ar fi 
imposibil, din moment ce ea nu există ca ființă umană, ci ca obiect 
masacrat și device narativ ce permite construirea unui eveniment 
în realitatea filmului în urma căruia să pot reflecta asupra a 
ceea ce este cu adevărat „important” - drama protagonistului. 
Întrebarea mea este: de ce? De ce să faci din reflectarea ultra-
realistă a capcanelor care îi pândesc pe tinerii săraci din Manila 
un spectacol grotesc? A arăta un tors fără mâini, cap sau picioare, 
așezat într-o lumină expresionistă este o decizie conștientă, 
menită să șocheze și atât. Nu poți reflecta la nimic altceva decât 
la intențiile autorului. Acesta nu este realism. Acesta este circ.
Filmul despre care vorbesc mai sus se numește „Kinatay”, regizat 
în 2009 de filipinezul Brillante Mendoza și distins cu premiul 
pentru cel mai bun regizor (Prix de la mise en scène, și subliniez 
acest termen) în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, ediția 
2009. Nu este treaba mea să discut premiul,  nu mă ocup cu 
ierarhii, dar l-am menționat pentru că filmul a divizat criticii, 
unii considerându-l o capodoperă, alții - insuportabil. Printre cei 
din urmă se numără Roger Ebert, cu care de puține ori găsesc 

puncte comune. Ebert scrie într-un articol: „Săracul Mendoza 
știe că strategia lui este alienantă, că scenele sale sunt neplăcute 
și dureroase, că audiența se retrage. Asta e și Ideea.” O idee fixă, 
cum tot Ebert subliniază. Brillante Mendoza este un om cu idei 
fixe. O idee fixă despre cinema, o idee fixă despre ce înseamnă 
să reflectezi realitatea și o idee fixă despre faptul că el este un 
autor, în sensul dat acum 50 de ani de criticii de la „Cahiers du 
cinéma”, adică un regizor ale cărui mărci stilistice migrează de 
la un film la altul și care pot fi ușor recunoscute ca fiind proprii 
acelui regizor, P.O.V-urile, prim-planurile subiective, camera 
fluidă, montajul rapid, folosirea expresivă a sunetului etc. Și 
dacă analizăm strict în acest sens, Brillante Mendoza este un 
autor. Mărcile sale stilistice includ o cameră hand-held care-ți 
provoacă vertij, folosirea expresivă a luminii - cadre puternic 
iluminate când vrea să transmită că lucrurile merg bine, cadre 
slab iluminate când vrea să sugereze că e cazul să ne speriem 
-, folosirea expresivă a sunetului - sunetele amplificate ale 
orașului, în special cele ce se aud în trafic, pentru a crea o stare 
de tensiune și haos, muzica folosită pentru a ghida spectatorul 
în interpretarea secvenței -, etc. Până acum Mendoza pare un 
regizor, chiar un autor, care a înțeles cum se poate folosi de 
limbajul cinematografic pentru a crea senzații tari. Nu e nimic 
în neregulă cu asta. Problema apare în momentul în care vrea 
să lase impresia că filmele sale nu sunt doar entertainment, ci au 
o dimensiune socială,  reflectă realitățile unor clase sociale din 
Filipine și, de aceea, trebuie considerate serioase, nu doar o 
simplă distracție burgheză. „Cred că filmele mele își vor găsi o 
audiență, probabil nu acum, dar poate în viitor... Îmi fac treaba 
prezentând povești pe care regizorii sau cineaștii mainstream nu 
le-ar aborda sau arăta”, spune Mendoza într-un interviu acordat 
CNN în 2009. 
Criticii de film l-au numit pe Brillante Mendoza ultra-neorealist. 
Neorealismul în cinema își trage seva din cel italian, definit 
prin filmele lui Vittorio De Sica, Roberto Rossellini sau Luchino 
Visconti, filme ce abordează povești plasate în medii sociale 
joase, turnate în locație cu actori neprofesioniști, filme despre 
viața de zi cu zi a celor săraci, ce suferă din cauza injustiției și 
inegalității sociale. Acest tip de realism, numit și realism social (a 
nu se confunda cu Stalin’s brain child - realismul socialist) are însă 
o funcție critică. El atrage atenția asupra condițiilor de viață ale 
claselor muncitoare și pune în discuție structurile sociale care 
mențin aceste condiții. Realismul social al lui Brillante Mendoza 
este însă doar o chestiune de stil, nu și de conținut, regizorul 
reușind să transforme funcția critică într-un spectacol de circ. 
Personajele sale sunt ca peștii în acvariu, ca delfinii dresați să 
dea un spectacol în fața audienței pentru a smulge o emoție și 
atât. Fiecare mișcare de cameră, fiecare decizie estetică a sa este 
o indicație a unei poziții pe care spectatorul ar trebui să o adopte 

de Raluca Durbacă
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în raport cu ce se întâmplă pe ecran. Sunt filme făcute pentru 
o clasă de mijloc cu un complex al vinovăției, care poate ieși 
ușurată din sala de cinema că este acum mai informată asupra 
condițiilor de viață ale săracilor din Manila și că și-a făcut datoria 
față de societate oripilându-se timp de 90 de minute pe seama a 
ce li se întâmplă acestora. Nu mai este loc pentru niciun fel de 
reflecție.
Neorealismul italian s-a născut dintr-o nevoie de purificare 
morală a Italiei post-Mussolini, o Italie divizată și traumatizată 
de violența regimului fascist. Cineaștii neorealiști au înțeles că 
națiunea trebuia să se confrunte cu trecutul pentru a putea evolua. 
Neorealismul a fost înainte de toate o mișcare socială și politică 
ce s-a folosit de capacitatea aparatului de filmat de a înregistra și 
reda aspecte ale realității cunoscute cu scopul de a provoca, dacă 
nu o evoluție, măcar o dezbatere asupra situației de atunci a țării. 
Pe scurt, neorealismul era o invitație la sinceritate. Chiar dacă 
mișcarea a luat sfârșit în Italia la începutul anilor ’50, estetica 
neorealistă nu și-a pierdut această funcție și a fost adoptată de 
numeroși cineaști dornici să aducă în dezbatere situația socială 
și politică a țărilor din care proveneau. 
Este de înțeles de ce Brillante Mendoza a ales să lucreze în 
această estetică. Filipine este o țară măcinată de sărăcie, corupție 
și violență, o țară neocolonizată economic și cultural, aflată 
sub influența Statelor Unite ale Americii încă de la începutul 
secolului al XX-lea, cu o populație care comunică într-o limbă 
ce amestecă engleza cu dialectele locale, ce își neagă propria 
moștenire culturală, cu alte cuvinte, o țară ce importă valori 

care îi sunt complet străine și care refuză să se uite în oglindă. 
În aceste condiții, Mendoza este un regizor care alege să arate 
gunoiul de sub preș. 
Poveștile sale se desfășoară în cartiere sărace și insalubre, 
printre tâlhari mărunți sau criminali notorii, concentrându-se 
asupra unor personaje a căror morală ar putea fi considerată 
viciată de către o audiență mainstream. „Kinatay” spune povestea 
unui student la Criminalistică ce încearcă să facă un ban în plus 
pentru familia sa și ajunge să fie implicat într-o crimă oribilă; 
„Tirador” (2007) - pe cea a unui cartier sărac din Manila, printr-o 
serie de viniete concentrate pe câteva personaje angajate într-o 
luptă sălbatică pentru supraviețuire; „Serbis” (2008) aruncă un 
ochi în ograda unei familii ce deține un cinematograf în care 
sunt proiectate filme porno; „Masahista” (2005) spune povestea 
unui băiat ce lucrează într-un salon de masaj erotic frecventat de 
homosexuali; pe când „Captive” (2012) este inspirat din povestea 
reală a răpirii unor cetățeni străini și filipinezi de către un grup 
de extremiști musulmani în anul 2001. Singurul film în care 
Mendoza iese din sfera infernului dantesc este „Foster Child” 
(2007), în care prezintă povestea unei lucrătoare sociale ce are 
grijă de copii orfani până când statul filipinez reușește să îi dea 
spre adopție. Dacă structura filmelor neorealiste clasice este 
aparent nonlineară, protagoniștii fiind confruntați cu evenimente 
aparent nesemnificative pentru spectator, care însă le schimbă 
parcursul și îi forțează să acționeze către un final deschis, filmele 
lui Mendoza au de cele mai multe ori o structură narativă clasică 
ascunsă între timpi morți, ce include un incident declanșator 



24                                                                 Februarie 2014 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

și o gradare a acțiunii până la un deznodământ dincolo de care 
nu mai poate fi închipuită nicio altă acțiune. În cuvintele lui 
André Bazin: „filmul neorealist are un înțeles, aposteriori, până 
la punctul în care permite percepției noastre să se miște de la un 
fapt la altul, de la un fragment de realitate la altul, în timp ce în 
compoziția artistică clasică înțelesul este stabilit apriori: casa de 
imagini este deja conținută în fiecare cărămidă.” 
„Foster Child” are un incident declanșator în elipsă - primirea 
în grijă a copilului - și duce inevitabil către criza personajului 
principal în momentul în care copilul e dat către adopție. Între 
aceste două puncte, Mendoza așează o serie de activități cotidiene 
menite să evidențieze relația apropiată dintre personajul 
principal și orfan. „Kinatay” se desfășoară între momentul 
în care personajul principal urcă în dubă alături de cei patru 
interlopi și se termină odată cu încheierea crimei. Între aceste 
două momente Mendoza execută un pseudo-snuff. „Captive” are 
cea mai clasică structură dramaturgică - începe cu momentul 
răpirii și se termină cu eliberarea ostaticilor, Mendoza gradând 
acțiunea în funcție de numărul de morți dintre cele două date 
-, pe când „Serbis” și „Tirador” se apropie mai mult de structura 
narativă neorealistă prin lipsa unei gradări a acțiunii către un 
deznodământ ferm care să închidă realitatea filmului într-o sferă 
perfectă. Mendoza își ascunde structurile clasice cu ajutorul 
trucurilor stilistice menționate mai sus - filmarea hand-held în 
locație cu dialoguri improvizate de actori neprofesioniști puși să 
execute acțiuni cotidiene pentru a face timpul să treacă -, mizând 
în aproape toate filmele pe factorul șoc. În cazul lui Mendoza 
acesta se concentrează pe reflectarea naturalistă a corpului uman 
și a secrețiilor sale. Problema nu e că apare câte un penis pe ecran 
din senin, ci că se sparg furunculi la plan detaliu și se filmează 
puroiul care curge în „Serbis”, că se taie membre și capete la plan 
mediu în „Kinatay” sau că se nasc copii la prim-plan în „Captive”. 

Deși pot părea gratuite, toate aceste secvențe sunt justificate 
într-o estetică realistă. Mendoza însă insistă să le acorde și o 
valoare simbolică: spargerea furuncului coincide cu un moment 
de trezire a conștiinței unuia dintre personaje și cu evadarea din 
propria sa închisoare; nașterea copilului are aproape valențe de 
pildă bătrânească, având în vedere că se produce în momentul 
în care alte personaje mor. Genul acesta de asocieri nu fac decât 
să ghideze spectatorul către o interpretare stabilită apriori, după 
cum spune Bazin, a evenimentelor. Reflecția intră într-un tunel 
cu un singur sens.
Când nu apelează la factorul șoc și la simbolistica îndoielnică, 
Mendoza ia calea manipulărilor ieftine. „Foster Child” se 
desfășoară aproape în întregime în cartierul sărac în care 
locuiește personajul principal, printre clădiri dărăpănate și 
înghesuite, fără apă curentă sau canalizare, pentru ca la final 
întreaga acțiune să se mute în luxosul hotel păzit de forțe armate 
în care locuiesc occidentalii ce vor să adopte copilul îngrijit 
de acesta până acum. Mendoza plusează și încearcă să smulgă 
un oftat și prin plasarea personajului principal într-o situație 
jenantă - făcând plocoane speriată că nu a știut cum funcționează 
dușul ultrasofisticat din camera de hotel. Și dacă demonizarea 
occidentalului printr-un puternic contrast între statuturi sociale 
nu e de ajuns, cireașa de pe tort vine în momentul în care acesta 
îi oferă personajului principal și o șpagă, imun fiind la suferința 
ei. Povestea unei femei care trebuie să renunțe la un copil pe 
care l-a îngrijit ani de zile este la fel de dramatică indiferent de 
mediul social din care provine aceasta. Insistând pe diferențele 
mari dintre statuturile personajelor, Mendoza își anulează orice 
intenție de critică socială.
„Serbis” și „Tirador” s-ar putea înscrie în categoria poverty porn, 
așa cum subliniază unii critici de film. Mendoza le anulează orice 
urmă de demnitate personajelor sale căutându-le, la modul cel 
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mai concret, în toate orificiile și insistând cu aparatul de filmat 
asupra mediului mizer în care acestea locuiesc. În „Serbis” 
realitatea se învârte în jurul toaletelor și scurgerilor înfundate, 
a papucilor uzi de apă plină de fecale, a camerelor înghesuite și 
murdare în care locuiesc personajele. În schimb, partidele de sex 
între homosexuali se desfășoară la adăpostul întunericului din 
sala de cinema. 
Dacă în „Serbis” e intruziv, în „Tirador” locațiile la fel de mizerabile 
în care filmează devin un fundal necesar pentru a justifica 
acțiunile personajelor. Sărăcia e transformată în motivație, astfel 
încât toate acțiunile imorale sau ilegale ale personajelor sunt 
justificate în sine și prezentate ca eforturi pentru a scăpa sau 
uita de sărăcie, stopând astfel orice încercare de judecată morală. 
Un exemplu concret este secvența în care unul dintre personaje, 
înfrânt de propria-i sărăcie, se droghează și își lasă bebelușul să 
zacă pe podea, în propriile fecale. În schimb, momentul în care o 
tânără își scapă noua placă dentară, pentru care a trebuit să fure 
din magazine, prin scurgerea unei chiuvete devine un moment 
de slapstick. 
Condiția socială se transformă din factor opresiv care forțează 
personajele să acționeze împotriva propriilor instincte, așa 
cum este cazul în filmele neorealiste, în scuză pentru acțiunile 
acestora. Discuția se mută din domeniul interogațiilor în 
domeniul certitudinilor. În loc să insiste asupra structurilor care 
mențin condițiile sociale în care trăiesc personajele sale, Mendoza 
insistă asupra stării de fapt în sine, ca și cum problema nu ar fi 
că 26,5% din populație trăiește sub limita sărăciei, ci că sărăcia 
în sine ar fi negată. Acest lucru mă face să cred că Mendoza nu 
face filme pentru filipinezi, pentru a-i determina să se confrunte 
cu propriile realități, ci pentru un public extern,  complet naiv, 
care trebuie sensibilizat prin orice metode asupra realității 
sociale din Filipine. Mai mult decât atât, felul în care Mendoza 

își construiește filmele lasă de înțeles că ceea ce prezintă el sunt 
singurele realități sociale ale țării. Lumile sale sunt complet 
închise, private de orice interacțiune cu alte straturi sociale. 
Iar când în sfârșit interacționează cu alte medii, contrastul este 
atât de puternic, încât nu face decât să atragă încă o dată atenția 
asupra sărăciei în sine, cerșind astfel emoții.
Ca spectator mi-e foarte greu să găsesc sinceritate în filmele 
lui Brillante Mendoza. Modalitatea în care insistă pe detaliile 
mizerabile ale realității locuite de personajele sale pentru a șoca 
sau oripila, lipsa unei perspective critice asupra factorilor ce 
acționează opresiv în cadrul acestor structuri sociale și folosirea 
sărăciei ca scuză pentru resorturile care pun în mișcare lumile 
reflectate, atrag mai degrabă atenția asupra intențiilor sale, ca 
cineast, decât asupra realităților pe care vrea să le reflecteze 
prin cinema. Nu pledez pentru filme care glorifică sărăcia, cum 
este cazul recentului „Beasts of the Southern Wild”, ce adoptă o 
estetică de tipul „eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul”, însă, 
pentru mine, vizionarea unui film implică o relație de încredere 
între spectator și cineast. Găsesc mai multă sinceritate în filmul 
„Titanic” al lui James Cameron, care, în ciuda structurii narative 
clasice și a montajului de continuitate ce încearcă să redea iluzia 
realității, mă anunță încă de la început că urmează să văd un 
basm, decât în abordarea estetică a lui Mendoza, care adoptă o 
stilistică neorealistă pentru a mă lăsa să cred că urmează să văd 
ceva mai mult decât spectacolul grotesc al sărăciei. That’s all folks!

1.http://www.rogerebert.com/rogers-journal/cannes-4-what-were-
they-thinking-of
2.http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/Movies/08/13/
brilliante.mendoza/index.html#cnnSTCText
3.http://thefilmemporium.blogspot.ro/2010/06/critical-essay-
italian-neorealism.html
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Mai întâi, ceva marginal scos școlărește dintr-o carte 
clasică, din „Clopotul de sticlă” al Sylviei Plath, dedicat 
lui Monsieur Dumont, care pare interesat de nebunie: „[…] 
când alunecam pe sub umbra ulmilor, răcoroasă ca fundul 
mării.”
„Camille Claudel 1915”: portret al lui Camille Claudel  - 
sculptoriță și graficiană, fostă metresă a lui Auguste Rodin 
și sora scriitorului Paul Claudel - surprinsă de Dumont în 
jurul vârstei de 50 ani în timp ce e internată într-un azil de 
nebuni dintre zidurile unei mănăstiri catolice. Trei zile din 
Franța, 1915, în plin război. Camille e paranoică și suferă de 
mania persecuției. Se pare că ceea ce o aduce în starea din 
prezent este o decepție declanșată de relația sa cu Rodin, 
relație ce la vremea respectivă i-a atras oprobriul familial, 
la care se adaugă și unul sau două avorturi. Într-un avânt de 

schizofrenie, femeia ajunsese convinsă de faptul că Rodin îi 
uzurpează propriul spirit creator și că-și trimitea complici 
în micul său atelier de pe malul Senei ca să-i fure ideile, 
schițele și sculpturile. Adevărata Camille Claudel chiar și-a 
distrus de una singură cea mai mare parte a creațiilor tocmai 
din cauza acestei suspiciuni. Problema e că la douăzeci de 
ani distanță în timp, ea continuă să se simtă amenințată de 
lucruri similare, inclusiv de posibilitatea otrăvirii de către 
acoliți ai sculptorului.
Într-un interviu1 Dumont declară că se întâmplă uneori 
să întâlnești pe cineva și să-i poți vedea în privire urmele 
trecutului pe care îl poartă după el. Că unghiul sub care 
l-a interesat personajul lui Camille este acela al unei femei 
care „a fost”, respectiv staza și inerția („nimicul”, cum 
îi spune Dumont) în care se află în prezentul pe care îl 
urmărim pe ecran. În parte acest lucru îi reușește, în parte 
filmul este și nu este un film à la Dumont, în parte ratează 
niște lucruri, în sensul în care deși încearcă să exprime 
ipostaze ale lucidității într-un context înnebunitor și deși 
declanșează poate, cel puțin, sentimente de indignare în 
spectator vis-à-vis de faptul că ia contact cu un personaj 
care abandonează viața, ulterior reiese din film că ar trebui 
să o percepem și ca pe cineva care a atins o formă de grație 
prin acceptare. Ori, probabil că nemulțumirea mea cea mai 
semnificativă constă tocmai în faptul că mi se pare că nu îi 
acordă nici durată și nici grijă suficientă acestei tranziții 
dintre abulie, furie mocnită, agresivitate înăbușită sub 

de Andreea Mihalcea

Camille Claudel 1915

Franţa 2013
regie,scenariu: Bruno Dumont
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capac, raportarea la inerție, refuzul de a trăi, pe de-o parte, 
și de partea cealaltă, revelarea unei forme de sublim sau 
de grație. Unde e, Bruno Dumont, secvența aceea în care să 
înțeleg eu, biet mâncător de popcorn, că femeia asta găsește 
sens în a renunța la sine? Ce, e aia de la final, când se uită 
în sus, și fața ei e luminată de un soare alb-rece după care 
imediat te grăbești tu să bagi un carton din ăla trist (cum ai 
făcut și la începutul filmului – unde era OK să faci asta) în 
care ne înșiri tu niște date din alea cronologice sinistre? Nu, 
Bruno Dumont, știi și tu la fel de bine ca și mine că nu e aia. 
Și, da, regret teribil că te manierizezi. Mai dă-o dracului de 
privire-înspre-înaltul-cerului. Scuză-mi vulgaritatea, dar 
telle-quelle nu exprimă niciun moment de revelație. Poate 
te pregătești să-mi răspunzi că mai era un cadru pe care 
nu l-am observat de la 53’58’’ la 54’50’’ în care Camille ține 
în mână un rozariu, privind în jos, după care își îndreaptă 
privirea pe geam și observă o călugăriță sădind un copac. 
Așa, și? Ce, doar nu insinuezi că acceptarea destinului ei 
vine ca lectură proiectivă a acestui gest? Te rog mult să nu 
mă jignești. Nemulțumirile secundare se leagă de faptul că 
pe alocuri e prea schematic și că alege să comprime grosier 
niște explicații narative despre backstory-ul lui Camille, cu 
toate că da, cher Bruno, e destul de mișto treaba cu sceneta 
din „Don Juan” (al doilea și ultimul lucru pe care îl apreciez 
la film). Dar era frumos să n-o fi fușerit tu așa de grosolan, 
nu crezi ?
„Mademoiselle Claudel, haideți să faceți o baie. Mademoiselle 
Claudel, sunteți prea murdară.” Mademoiselle Claudel 
(Juliette Binoche) stă cu spatele la cameră, prinsă într-
un plan mediu larg într-o cămașă albă, cu părul despletit 
și neglijent. Mademoiselle Claudel este transportată de 
mâinile unor maici cu ochii umezi înspre o cadă de alamă 
acoperită cu un cearșaf alb în care se află apa care urmează 
să o curățe pe această domnișoară în vârstă, lividă, și 
refractară inclusiv la autoconservare, la acele lucruri 
banale pe care oamenii sănătoși psihic le fac funcțional 
fără să le acorde neapărat importanță. În prima parte a 
filmului (cea mai izbutită, după gustul meu), înțelegem în 
termenii acelui nivel de cinema senzorial marca Dumont că 
peste această stare de lucruri (o femeie lucidă înconjurată 
de debili mentali – actori neprofesioniști) planează 
latent o teamă menită și indusă percepției spectatorului 
că femeia asta va izbucni în orice clipă. În sala de mese, 
restul pacienților formează, în primă fază, o masă comună 
de stimuli aducători de anxietate, bat cu tacâmurile în 
masă, scot sunete aproape de inuman, le curg bale în mod 
necontrolat. În momentul acesta, o vedem ca pe o victimă. 
În locul răbufnirii, alege singurătatea. Merge în curtea 
exterioră să-și mănânce cartoful fiert de una singură (un 
privilegiu excepțional acordat ei de conducerea azilului, 
dată fiind teama acesteia că ar putea fi otrăvită). Pentru un 
moment scurt, scapă de agresori. Stă pe o bancă, mușcând 
aproape primitiv din cartoful în coajă, uitându-se în gol. La 
scurtă vreme, îi este dat în grijă unul dintre acești agresori. 
Mecanismul e repetat de câteva ori de Dumont cu variațiuni 
dramatice, în așa fel încât în această primă parte înțelegem 
că  nu e lăsată (diateza pasivă e relevantă) să mănânce, că 
nu e lăsată să plângă, că nu e lăsată să încerce să se roage. 
Sigur, Bruno, am fost atentă și am observat că încerci – 
mârșavule – o gradație. Că puțin câte puțin Binoche, și 
noi, vezi-Doamne, vedem și acceptăm ce-ți place ție să zici 
că se cheamă „umanitatea” acestor - cum le zice Camille -  
„creaturi”. Dacă asta te ajută pe tine să dormi noaptea, fie. Și 
nu, între noi fie vorba, nu pui nicio problemă deontologică 
prin distribuirea unor debili mentali. Mă tem că acest film 
nu te incriminează decât de banalitate.

Pentru aceia dintre voi care nu au văzut filmul sau nu sunt 
familiari cu Monsieur Dumont sau cu practicile domniei sale: 
când spun că se exprimă în termeni senzorial-haptici, vreau 
să spun că valorifică din plin (prin alegerea actorilor, prin 
felul în care pune și dirijează camera) fizionomia actorilor 
(de cele mai multe ori neprofesionști – de s-au ultragiat niște 
dame acum 15 ani că actrița lui principală din  „L’humanité” 
lua  premiul  pentru cea mai bună interpretare feminină la 
raiul-legitimării-cinemaului-pe-pământ a.k.a. Cannes), că 
amplifică nivelul sunetului de ambianță, sau că în trecut 
te făcea să simți umezeala transpirației necontenite a câte 
unui grăsan, noroiul sub piele sau nisipul pe față. Aici, 
nu-mi amintesc să fi empatizat cu alte senzații în afară de 
mușcatul dintr-un amărât de cartof și nu zic nu, parcă a mai 
băut și vreo-două trei pahare de apă așa frumos și mecanic, 
ca atunci când ești deshidratat serios după o mahmureală 
la fel de serioasă. Și e-adevărat – mai e o secvență în 
care se orchestrează pe fundalul lamentărilor lui Camille 
despre viața ei din azil un joc de gâfâială bătrânească și 
tăcere insuportabil de lungă din partea psihiatrului, un joc 
care, da, creează tensiune. Sunt nervoasă pentru că există 
oameni (vezi - dacă n-ai altceva mai bun de făcut - Maryline 
Alligier) care nu se simt bine până nu aduc expresivității de 
factură haptică a filmelor lui Dumont un fel de elogiu din 
ăla pompos, traducându-ne nouă cum acest regizor format 
în filosofie construiește de fapt un discurs despre om ca 
ființă ce devine într-un interval dintre instinctualitate 
și grație. Și mai sunt nervoasă și pentru că, exceptând 
„Twentynine Palms” (2003), Dumont mai și dă apă la moară 
analizelor filosofico-poetice de această speță. O dă din plin. 
But I digress . 
Evenimentul narativ care urmează să se petreacă în timpul 
acestor trei zile și de la care Camille speră că îi va aduce 
și ieșirea din azil este o vizită din partea lui Paul Claudel, 
secvență din care singurul lucru care merită menționat este 
imobilitatea corporală a acestuia în momentul în care sora 
lui (acum cu părul prins frumos la spate cu câteva flori ieșind 
printre șuvițe) îl ia în brațe. Restul, dragă Bruno - și anume 
acel medalion-portret al lui Paul Claudel deasupra mesei de 
scris și monologurile sale despre descoperirea credinței și 
blamarea lui Camille pentru avort, pentru „disprețul față de 
semeni” (aparent i se urcase gloria la cap) ș.a.m.d. de pe o 
poziție îngust-dogmatică (monologuri despre care tu singur 
admiți că nu au mare sens, doar că ție îți sună a „cânt”, mie 
a risipă de peliculă – filmarea lor, vreau să zic) și inclusiv 
distribuirea în rolul lui Paul a acestui actor debutant, Jean-
Luc Vincent – nu pot decât să mă facă să bănuiesc că se 
datorează unui atac serios de noapte-a-minții. Ce-ar mai fi 
altceva de zis? Penibile în sensul de simplist-demonstrative 
majoritatea replicilor de genul (Binoche exclamând printre 
lacrimi): „Sunt, totuși, o creatură umană! ”. Părerea mea 
modestă, domnule Dumont (atenție, Maryline), este că dacă 
mai ții tu neapărat să faci filme despre umanitate, n-ar fi rău 
să o lași mai moale cu replici pleonastice de felul ăsta. Chiar 
nu cred că asta e calea și chiar nu cred că ți se potrivesc. 
Altminteri, aștept cu interes următorul tău film. Aș vrea să 
fie indigest și să-mi scoată peri albi, cu replici subtile din 
care să nu înțeleg nimic-nimic. Ajunge cu transcendentalul. 
O admiratoare. P.S. Mi-au plăcut stâncile și vântul și toate 
culorile alea terne lipsite de viață.

1. http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/03/11/camille-claudel-
1915-entretien-avec-bruno-dumont/
2.  Maryline Alligier, Bruno Dumont: L’animalité et la grâce, ed. Rouge 
Profond, Pertuis, 2012
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Inside Llewyn Davis

Soarta lui Llewyn Davis (Oscar Isaac) ca artist folk 
aspirant nu e scrisă în stele, dar dacă știm să citim 
semnele devine dureros de previzibilă. Vrea să se 
impună în Greenwich Village-ul de la începutul 
anilor ’60, dar norocul nu-l ajută și orizontul spre 
care să aspire nici măcar nu-i așa de sus. Plus că 
oamenii conservatori din jur n-au nervi pentru el: 
are o aură de post-adolescent posomorât, e iritabil și 
e închis în sine (deși își intitulează primul solo album 
„Inside Llewyn Davis”, ca și cum doar prin muzică 
ar putea comunica). Când i se întinde o mână ca să 
poată supraviețui artistic, refuză să se „vândă” într-
un fel care nu-l reprezintă; iar față de apropiații care 
nu sunt în breaslă e cât se poate de condescendent 
(îi spune surorii lui că nu poate să renunțe la 
muzică și doar să „existe”, ca tatăl lor; când rămâne 
la cină în casa unor profesori ospitalieri, refuză să 
cânte la chitară pentru invitați, mârâind că nu e un 
pudel dresat). Pe scurt, e un loser. Vrea să reușească 
prin talentul artistic sau deloc, dar pare singurul 
personaj din film pentru care chiar contează dacă 
talentul lui se pierde.
Consensul critic despre „Inside Llewyn Davis” e că 

frații Coen au creat în noul protagonist cel mai ușor 
de simpatizat (și de admirat) personaj din ultimele 
două decenii ale filmografiei lor. Llewyn Davis 
e mai glamorous în încăpățânarea lui ineficientă 
decât sunt Jim și Jean, un cuplu de prieteni artiști 
cu mai mult vino-ncoa popular – după cum o 
demonstrează, afară din sfera muzicii, faptul că 
Jean îl înșală pe Jim cu Llewyn, în ciuda planurilor 
de cuplu drăgăstoase pentru viitor. 
E o ironie în plus că actorul Oscar Isaac concurează 
în triunghiul amoros-artistic cu mult mai cunoscuții 
și mai adulații Justin Timberlake și Carey 
Mulligan (care sunt făcuți aici să arate cvasi-rural 
și se îmbracă în pulovere de culori galben-muștar, 
respectiv cărămiziu) și reușește să îi eclipseze. 
Frații Coen îi acordă suficient timp pe ecran – când 
începe să interpreteze o piesă, e lăsat întotdeauna 
să o ducă până la capăt. (De asta, prestația lui Oscar 
Isaac a fost solicitantă, mai ales că regizorii au vrut 
să înregistreze muzica la fel ca într-un documentar, 
fără să trucheze continuitatea fie pe platou, fie în 
postproducție. Isaac a fost nevoit să interpreteze 
în cadrele succesive cu variațiuni cât mai mici, 

ca să poată fi unite la montaj cât mai fluid.) Cu 
contribuția legendarului T-Bone Burnett pentru 
muzica folk pre-Bob Dylan a filmului, „Llewyn” e la 
fel de dens în trimiteri pop-culturale ca orice film 
al autorilor. Criticul Adam Nayman scrie1 pentru 
Cinema-Scope.com: „Prima parte e o parodiere a 
unui mediu social folkist în care prestațiile plătite 
sunt rare și cântecele de protest sunt înecate de 
excentricități precum absurdul Please, Mr. Kennedy 
(cu aluzii la Cursa Spațială), a cărui înregistrare e 
apogeul comic al filmului. Partea a doua e o călătorie 
fantastică în compania unui jazzman dependent 
de heroină din New Orleans (John Goodman) 
și servitorul lui blond (Garrett Hedlund) care e 
ciudat de predispus să pozeze, după ce Llewyn, 
alienându-și aproape metodic toți aliații din New 
York, călătorește în mașina lor spre Chicago ca să-l 
caute acolo pe un impresar muzical influent. Că pe 
agent îl cheamă «Bud Grossman» e o glumă pentru 
Dylanofili; că și-a numit clubul «Poarta de Corn» e 
o glumă pentru exegeții Odiseei; că e un evreu jucat 
de un arab (F. Murray Abraham) e o glumă pentru 
Coeni, și încă una care se leagă de tema subterană a 
mascaradei etnice.” 
Și totuși, „Llewyn Davis” nu e un film lejer: e despre 
perseverarea epuizantă a unui artist care așteaptă 
un moment înălțător ce nu mai vine. Pe site-ul 
Fandor, Chuck Bowen2 raportează filmul la o rețetă 
scenaristică pe care o numește the self-actualization 
genre, după care protagonistul-loser își descoperă 
resursele interioare și reușește să intre în rând cu 
ceilalți. Pentru frații Coen, însă, nu triumful face 
povestea interesantă. S-ar putea ca Inside Llewyn 
Davis să fie singurul film cu Bob Dylan în care Dylan 
apare ca personaj figurant (chiar dacă prezența lui 
pune tot filmul în perspectivă).
Dacă filmul are impact imediat pentru spectatori, 
aura melancolică i se datorează imaginii glam-
tenebroase semnate de Bruno Delbonnel. 
Scenariul filmului e destul de complex să lase loc de 
interpretări. Pentru Adam Nayman, Jean e doar un 
fel de oglindă pentru o fostă prietenă a lui Llewyn 
care ocupă un rol mai important în biografia lui. 
Pentru Sam Adams3 de la IndieWire, filmul „nu e 
despre eșec, e despre depresie” – fostul partener 
muzical al lui Llewyn, pe care toți și-l amintesc cu 
drag după sinuciderea sa, e o prezență care bântuie 
filmul. Și-apoi mai e secvența de la începutul 
filmului, care e reluată și se continuă la sfârșit, și 
întrebarea pe care și-au pus-o frații Coen4: De ce ar 
lua cineva la bătaie un cântăreț folk?

1.http://cinema-scope.com/currency/inside-llewyn-
davis-joel-ethan-coen-us/
2.http://www.fandor.com/keyframe/things-are-rough-
all-over
3.http://blogs.indiewire.com/criticwire/inside-llewyn-
davis-isnt-about-failure-its-about-depression
4.http://www.fandor.com/keyframe/inside-llewyn-
davis-why-would-anybody-beat-up-a-folk-singer

de Irina Trocan

SUA – Marea Britanie – Franţa 2013
regie,scenariu,montaj: Ethan și Joel Coen

imagine: Bruno Delbonnel
distribuţie: Oscar Isaac, 

Justin Timberlake, Carey Mulligan
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Despre „Spuma zilelor”, romanul lui Boris Vian 
pus pe film de Michel Gondry, s-a spus că ar 
fi de neecranizat. Că proza suprarealistă a lui 
Vian nu se lasă prinsă și țintuită în fotograme 
– la fel cum în ziua nunții sale cu Chloe, cravata 
lui Colin nu stă locului  nici pironită în cuie – e 
lesne pentru oricine a citit măcar un fragment 
din roman. Sau, dacă nu ai citit, imaginează-ți o 
lume în care picioarele meselor poartă patine 
cu rotile, soneria coboară din perete pentru 
a te anunța că cineva sună la ușă, toaleta de 
dimineață include un bărbierit și un tuns de 
pleoape, pantofii au o viață proprie, iar razele 
de soare care intră pe fereastră se transformă 
în corzi de chitară la care cântă un șoarece cu 
chip de om care locuiește în casa ta. Pe urmă, 
încearcă să pui pagina asta și restul de două sute 
și ceva, în imagini, cât să încapă în fotogramele 
unui film cu durata de două ore și un pic, 
făcând din ele angrenaje delicate în mecanica 
complicată a unei povești de dragoste despre 
care s-a spus că ar fi cea mai sfâșietoare din 
literatura contemporană.
De încercat, au încercat însă și alții înaintea lui 
Gondry. În 1968, Charles Belmont, și în 2001, 
Go Riju, de amândoi uitându-se însă repejor. 
Nu că versiunea lui Gondry va fi bântuind 
imaginații cinefile mult timp după ieșirea din 
sala de cinema. Îi lipsește tocmai materialitatea 
viscerală pe care Vian o dă închipurilor sale, 
închipuiri demascate ca atare  prin bric-à-brac-
ul de tehnici artizanale și găselnițe scenografice 
cu care Gondry încearcă să transcrie (mot-
à-mot) proza lui Vian în imagini, și ritmul 

implacabil al scriiturii sale, din ce în ce mai 
alert pe măsură ce viețile personajelor se duc de 
râpă, care ține loc de destin în povestea lui Vian. 
Ce face Gondry, de fapt, este să transcrie 
cuvintele în timp ce sunt bătute la mașină de 
șirul colorat de dactilografi cu care își deschide 
filmul. „Suntem într-o ficțiune, nu uitați asta!” 
- pare să fie scuza lui Gondry pentru înșiruirea 
de fragmente disparate, fiecare cu stilul său, ca 
unul din videoclipurile regizorului, din care 
încearcă să își contureze povestea. 
Uite,  acum Colin își taie pleoapele ca în fiecare 
dimineață, dar pleoapele alea ca două pernuțe 
de ace nu sunt întocmai cu pleoapele tale, la fel 
cum omul ăsta în miniatură îmbrăcat în costum 
de șoarece nu e unul din șoarecii ăia care bântuie 
prin subsolul casei tale. Cu atât mai puțin nu se 
vor vinde aici copii în vitrinele magazinelor, 
ca în romanul lui Vian. Lăsați-vă dară furați la 
răstimpuri de o poveste de dragoste înfiripată 
pe muzica lui Duke Ellington, de plutirea lină a 
celor doi îndrăgostiți pe deasupra Parisului într-
un norișor ca rupt dintr-un carusel, acționat, 
ce-i drept, de o macara gigant, de voiajul lor de 
nuntă într-o limuzină din plexiglas transparent 
dotată cu un curcubeu personal și de picnicul 
lor pe marginea drumului, când Colin și-ar 
dori să plouă, Chloe și-ar dori să fie soare, iar 
eu, Gondry, rezolv lucrurile din mers cu un 
split screen și cei doi au trăit fericiți până la 
următorul capitol, când în plămânul ei are să 
înflorească un nufăr. 
De-aici încolo lucrurile nu mai sunt roz, la 
propriu, imaginea pierzându-și culoarea pe 

L’écume des jours

măsură ce Chloe se îmbolnăvește din ce în ce 
mai tare, iar Colin se ruinează cumpărându-i 
flori pentru a o ține în viață. În ferestre crește o 
mâzgă care nu mai lasă lumina soarelui să intre, 
pereții se strâng încet-încet în jurul lor, iar Colin 
e nevoit să renunțe la viața lipsită de griji pe care 
o ducea înainte să o cunoască pe Chloe și să își 
ia o slujbă ca mai puțin înstăritul său prieten 
Chick, fan înflăcărat al lui Jean Sol Parte (sic!), 
obligat (ironică îngrădire a libertății pentru un 
adept al existențialismului) să muncească într-o 
fabrică pentru a-și întreține pasiunea, personaj 
în jurul căruia se construiește cealaltă direcție, 
insinuat politică, a romanului, de care Gondry 
își aduce aminte când și când, mai mult obligat 
de  încrengătura narativă a romanului lui Vian.
Până când într-una din zile, Colin, acum angajat 
al administrației publice, ajuns în fața bordeiului 
în care s-a transformat casa lor, află că aceea e 
ziua în care Chloe va muri. Imaginea e de-acum 
în alb și negru, toate artificiile au dispărut, 
lăsând loc unei puneri în scenă care amintește 
de finalul, la fel de sfâșietor, al „Copiilor teribili”, 
al lui Cocteau via Melville. 
Din inventarul de stiluri la care recurge Gondry 
fragment după fragment, tocmai acesta din 
urmă, în care jazz-ul s-a stins și regizorul 
încetează să mai îndese găselniță după găselniță 
la fiecare clipire, are șanse să te urmărească, iar 
și iar, după ce filmul se va fi sfârșit. Sau poate 
desenele la care mâzgălește Chloe în timp ce 
Colin e plecat să muncească, pe care șoricelul 
le scoate dintre dărâmăturile casei târându-le 
apoi până la birourile dactilografilor, imagini 
ale momentelor lor fericite care își regăsesc 
locul printre paginile cărții lui Vian, nu înainte 
ca Gondry să le dea încă o dată viață pe ecran, 
de data asta printr-o animație. Culmea, sunt 
tocmai scenele astea care nu vor fi având nimic 
de-a face cu Vian și delirul suprarealist al prozei 
sale.
Dacă regizorul-scenarist a renunțat definitiv 
la unele formule și obsesii sau dacă e numai 
temporar, vom afla, probabil, anul viitor.

de Oana Ghera

Spuma zilelor
Franţa – Belgia 2013

regie: Michel Gondry  
scenariu: Luc Bossi, Michel Gondry

imagine: Christophe Beaucarne 
montaj: Marie-Charlotte Moreau

distribuţie: Audrey Tautou, 

Romain Duris, Omar Sy
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The Canyons

Pentru criticii americani filmul tot moare 
de câteva decenii. De altfel, aceasta este una 
dintre ideile pe care Jonathan Rosenbaum 
le abordează în cartea sa „Movie Wars: 
How Hollywood and the Media Limit What 
Movies We Can See”, demontând lamentările 
și lacrimile în batistă ale colegilor săi care 
nu văd cinema dincolo de ce produce 
mașinăria perfect unsă a Hollywood-ului. 
Desigur, așa cum subliniază și Rosenbaum, 
Cinemaul cu C mare reînvie pe ceas atunci 
când Hollywood-ul reușește să scoată un 
clasic canonizat deja chiar înainte de lansare 
prin campanii agresive de presă, iar criticii 
răsuflă și ei ușurați, până la următorul 
dezastru. Problema apare în momentul 
în care intri în locul în care ar trebui să se 
întâmple magia, visul, evadarea din realitate, 
și vezi o reflectare stearpă, dar exactă, a unei 
industrii mânate de tot felul de scopuri, mai 
puțin acela de a face Cinema, sau cinema. 
Bănuiesc că acesta este unul dintre motivele 

pentru care criticii americani au respins 
vehement cel mai recent film al lui Paul 
Schrader, „The Canyons”.
Produs cu 250.000 de dolari strânși în urma 
unei campanii pe Kickstarter, filmul se 
deschide cu un montaj format din imagini 
ale unor cinematografe lăsate în paragină. 
O afirmație clară, făcută pentru a fi înțeleasă 
cam de orice consumator. Nimic subtil până 
acum. Nimic subtil nici de acum încolo. 
Thriller-ul erotic, așa cum l-au numit criticii 
americani, deși nu găsești absolut nimic 
erotic în el, spune povestea lui Christian, 
un băiat de bani gata ( jucat de actorul de 
filme porno James Deen), care vrea să facă 
un slasher de serie B ca să-i demonstreze 
tatălui său că face ceva, a prietenei sale, 
Tara (Lindsay Lohan), împreună cu care-
și petrece serile filmând orgii sexuale cu 
doritori pe care-i găsește printr-o aplicație 
de pe telefon, și a actorului din rolul 
principal al filmului de serie B, Ryan (Nolan 

de Raluca Durbacă 

Funk), un tânăr care visează să scape din 
hățișurile unei slujbe obișnuite și anoste 
devenind actor. Tara și Ryan au format un 
cuplu la un moment dat și au reînnodat de 
curând legătura. Ryan ar vrea mai mult, deși 
e într-o relație cu asistenta lui Christian 
- Gina. Tara, mai pragmatică, nu vrea să 
se întoarcă la viața plină de neajunsuri de 
dinainte să îl cunoască pe Christian. Plot-
ul melodramatic se transformă în thriller în 
momentul în care Christian, care avea și el 
o relație cu instructoarea de yoga, începe să 
suspecteze că se întâmplă ceva între Tara 
și Ryan. De aici până la crimă e doar un 
singur pas. Să mai vorbim de locul în care 
se întâmplă magia? În niciun moment nu 
se discută despre filmul pe care îl vor face, 
fiind prea preocupați să se suspecteze și să se 
spioneze unii pe ceilalți. Ar fi putut produce 
piulițe sau pungi de plastic, pentru că nu 
s-ar fi schimbat nimic. Plot-ul anti-climactic, 
plictisitor și alienant, demn el însuși de un 
film de serie B (nu vă lăsați păcăliți, e scris de 
Bret Easton Ellis, autorul scenariului pentru 
„American Psycho” - 2000, r. Mary Harron) 
asta și încearcă să scoată în evidență. Filmul 
nu doar că a devenit un produs, ci unul 
oarecare, intrat în malaxorul industriei, care 
se învârte din inerție, o mașinărie în care 
dacă bagi gunoi, obții gunoi. 
Dar nu vă scoateți încă batistele, pentru că 
nu Filmul e problema, ci Industria. Nu este 
prima oară când Paul Schrader face un film 
despre lumea decăzută a Los Angeles-ului. 
„Hardcore” (1979), „American Gigolo” (1980), 
„Witch Hunt” (1994), fiecare prezintă o lume 
alienată, depravată și violentă, care se auto-
devorează din interior, o lume definită de sex 
și obsesii sexuale care ajung să își distrugă 
protagoniștii. Sexul ca factor perturbator 
este, de altfel, foarte grafic în filmele 
sale. Și „The Canyons” conține secvențe 
erotice (femeile beneficiind de tratament 
preferențial, fiind filmate doar topless, pe când 
bărbații merg până la nuditate frontală), însă 
Paul Schrader le filmează intenționat atât de 
stângaci, încât singurul sentiment pe care-l 
pot stârni în spectator e unul de distanțare, 
nicidecum de excitare. De altfel, Schrader 
anulează orice plăcere voyeuristică prin 
plot-ul subdezvoltat și lipsa identificării cu 
vreun personaj (camera e plasată tot timpul 
puțin sub nivelul privirii personajelor) care 
conduce la lipsa de implicare emoțională a 
spectatorului. E o lume lucioasă și goală, 
populată de personaje lucioase și goale (atât 
interior, cât și exterior). Priviți-i bine, aceștia 
sunt cei care ar trebui să creeze „magia”.

SUA 2013
regie: Paul Schrader

scenariu: Bret Easton Ellis
imagine: John DeFazio

montaj: Tim Silano
distribuţie: Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Funk

LUPTELE LUI 
MIRCEA 

DANELIUC 
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În filmele sale de dinainte, cât și în cele de după Revoluție, 
Mircea Daneliuc execută o echilibristică între elemente ce țin 
de un stil realist, în care judecățile autorului sunt sacrificate 
în favoarea aspectului degajat al scenei, și elemente care 
îndreaptă sensurile spre o reprezentare parabolică. Cele 
două abordări diferite sunt folosite deopotrivă de regizor 
ca instrumente de reflecție asupra societății. În contextul 
politic în care au fost realizate, filme precum „Cursa” (1975), 
„Vânătoarea de vulpi” (1980), „Proba de microfon” (1980), sau 
„Iacob”(1988) au fost extrem de îndrăznețe în critica pe care 
o aduceau sistemului de guvernare. Însă nici după înlocuirea 
acelui regim politic la sfârșitul lui 1989, filmele regizate de 
Mircea Daneliuc nu au devenit mai puțin virulente. Credem 
că interviul cuprins în paginile ce urmează surprinde felul în 
care principalele percepții artistice și umane sunt reluate și 
regândite în filmografia cineastului.

ANII ’70

F.M.: Se vorbește despre dumneavoastră și despre o parte 
dintre colegii dumneavoastră ca aparținând Generației ’70, 
un „nou val” al cinemaului românesc, aproape sincron cu 
„noile valuri” europene și internaționale. Au existat discuții, 
la nivel de generație, despre direcțiile pe care vă doreați să le 
explorați – pe filiera unor cineaști pe care îi apreciați, sau în 
opoziție cu cinemaul românesc de dinaintea dumneavoastră 
– ori își urmărea fiecare propriile preocupări?
M.D.: Cu unii dintre colegi se putea vorbi, cu alții nu. 
Discutam cu Maria Ruseva, o regizoare bulgăroaică care s-a 
întors la patria mumă, unde a făcut un lungmetraj așa-și-
așa, din câte am auzit, după care a făcut niște documentare 

și cu astea a încheiat. Dar era o fată foarte bine mobilată 
mental, făcuse filologie înainte, citise mult și puteai discuta 
cu ea mai mult decât cu alți colegi pe care îi băgase tăticul 
la Institut. Ea îmi era colegă de clasă la regie. Eram în total 
vreo șapte. Dar nu gândeam în termeni polemici deloc. 
Filmele generației mele nu au intrat în polemică cu niciunul 
dintre înaintașii ei, cu toate că unii dintre ei ar fi meritat. 
Pe vremea când studiam noi exista un fel de admirație larg 
consimțită față de Liviu Ciulei, față de Lucian Pintilie puțin 
mai târziu, pentru „Reconstituirea” (n.r.: 1968, regie Lucian 
Pintilie), față de Victor Iliu și cam atât. 

F.M.: L-ați avut pe vreunul dintre ei profesor?   
M.D.: Nu. Iliu era deja plecat dintre noi, iar Ciulei și Pintilie 
nu au predat. 

F.M.: Pe anumite site-uri scrie că înainte de „Cursa” (1975) 
ați realizat un film numit „Dus-întors” (1972), pe care nu am 
reușit să-l găsim nicăieri. 
M.D.: E filmul meu de diplomă, un mediu-metraj care nu 
se mai găsește nicăieri. La Institut a fost înmormântat. Am 
impresia că o profesoară de la regie a luat toate filmele 
noastre de școală de la Arhivă ca să le păstreze ea mai bine 
și, întâmplător sau nu, mi s-a pierdut negativul. Deci dacă 
filmul mai există pe undeva, mai există doar într-un pozitiv 
foarte uzat. Era un film metaforic, despre îndrăzneală. Pe 
malul unui lac face plajă o femeie singură. Între ea și un 
tânăr începe un fel de flirt vizual, după care ea intră în apă și 
încearcă să înoate până la malul celălalt al lacului, dar pe la 
jumătate se întâmplă ceva și e pe punctul de a se îneca. Atunci 
sare în apă tipul de pe mal și încearcă să o scoată, numai că 
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ea se agață prost de el, lui îi e greu să înoate și sunt aproape de 
a se îneca amândoi. Reușesc cu foarte mare efort să ajungă la 
malul celălalt și acolo se despart fără niciun cuvânt. Era tipul 
de cinema care mă obseda pe moment, în genul „Cuțitului în 
apă”(n.r.: „Noz w wodzie”, regie Roman Polanski, 1962).

F.M.: „Cursa” are elemente care amintesc mai degrabă de 
cinemaul american. 
M.D.: Da. Dar cu filmul „Cursa” intram într-o altă perioadă a 
vieții mele. Am terminat facultatea la un moment de răscruce. 
Cât am fost student și chiar înainte de asta exista în lume 
o bucurie și o pulsiune pentru cinemaul de artă, care se 
făcea mai peste tot sub influența unor filme de Bergman, de 
Antonioni, de Fellini, de Monicelli, dar și a unor americani. 
Însă au existat două direcții: cea de care vorbeam și care, 
dacă ar fi fost continuată, filmele de azi ar fi arătat cu totul 
altfel, fiind ceva mai bune; apoi tipul de film promovat de 
Hollywood, despre care s-a văzut imediat că poate aduce 
bani și atunci s-a investit în direcția respectivă. Au investit 
în porcării, chiar dacă aduceau cineaști sovietici sau cehi de 
prestigiu ca să le regizeze, cum a fost cazul lui Koncealovski 
sau al lui Forman. Au lucrat și ei cât au lucrat acolo, până 
când și-au dat seama că nu se poate și s-au întors. Dar fiind un 
cinematograf foarte bine vândut, a rămas și astăzi superstiția 
că dacă ai lucrat peste Ocean, ești un regizor de reputație 
mondială, prin simplul fapt că se investește în promoție și 
difuzare de două ori mai mult decât în producție, ceea ce aici, 
în Est, e un concept străin. 
„Cursa” era realizat totuși în epoca filmului „Sperietoarea” 
(n.r.: „Scarecrow”, 1973, regie Jerry Schatzberg) și a „Duelului 
pe autostradă” (n.r.: „Duel”, 1971), regizat de Steven Spielberg. 
Era făcut pe un scenariu al meu, dar nu am fost lăsat să-l 
iscălesc – asta a fost condiția ca să mi se ofere debutul. Nu 
era, însă, după o idee de-a mea. Primul scenarist, Timotei 
Ursu, cel care trebuia să și regizeze filmul, l-a scris după o 
idee a lui Petru Vintilă. Printr-un concurs de împrejurări, 
am preluat scenariul și l-am rescris. L-am înclinat spre un 
cinema apropiat filmelor americane pe care le aminteam 
mai devreme – aveam mașini mari, șoferi, suspans etc. Fiind 
debut, știam că trebuie să fiu foarte atent că trebuie s-o izbesc 
bine și mi-am propus să atac în felul acesta. Nu aș fi vrut să 
se rămână cu impresia că sunt o speranță, cum s-a spus toată 
viața despre Iulian Mihu, care a rămas o speranță până a 
murit. Iar al doilea film, iarăși, e chiar mai important decât 
primul, pentru că trebuie să-ți consolidezi reputația. A trebuit 
să-mi rezolv niște socoteli pe plan local cu Sergiu Nicolaescu, 
care începuse să facă filmele lui cu pistoale. Aveam ideea că 
se poate face ceva mai bun de atât, că filmul trebuie să aibă 
un conflict omenesc și o psihologie a personajelor la care să 
poți să te uiți. De la al treilea film am început să fac altceva. 

F.M.: Ați mai propus spre realizare și alte proiecte înainte de 
„Cursa”?
M.D.: Da, dar îmi respingeau cu obstinație scenariile. Eu tot 
scriam, iar cei de la Casele de Filme, de la Cenzură, de la 
Consiliul Culturii etc. îmi tot cereau modificări. Speram că 
nu vor mai avea ce face într-o zi și o să mă lase, dar au fost 
imbatabili, nu am reușit să-i birui cu strategia asta. Simțiseră 
cam unde voiam să bat și nu voiau filme de actualitate din 
acelea pe care le-aș fi putut propune eu. Voiau filme de 
actualitate în stilul celor pe care le făceau deja Mircea 
Moldovan, Dan Pița, etc. Cu acestea erau de acord. În schimb, 
cele pe care le propuneam eu începuseră să le miroasă într-un 
fel, așa că mă țineau în promisiuni. Apoi a mai trebuit să fac și 
armata și așa am pierdut trei ani. 

F.M.: Pe vremea aceea, pentru a debuta era necesar să fi 
lucrat în prealabil ca asistent de regie?
M.D.: Trebuia să faci și asistență. Nu debuta oricine, ca 
astăzi. Ca să debutezi trebuia, în mod clar, să ai diploma de 
absolvire a unei școli de cinema, pentru că asta atesta că 
cineva te-a învățat câte ceva. Iar pe de altă parte, trebuia 
să fi dat piept cu studioul puțin. Nu puteai să intri direct 
din școală, în debut, pentru că în studio lucrurile se aranjau 
altfel decât erai tu obișnuit din școală; vedeai altfel treaba în 
producție. Prin urmare, îți cerea un stagiu măcar cât pentru 
două filme.  
F.M.: Ați făcut și teatru?
M.D.: Nu atunci. Am regizat teatru când mi s-a interzis 
„Ediție specială” (n.r.: 1977), dacă îmi amintesc bine. Atunci 
am avut o  perioadă proastă și m-am refugiat în teatru. 

F.M.: „Cursa” nu respecta deloc schemele de propagandă 
aplicate în majoritatea filmelor românești ale perioadei 
respective, și totuși filmul a rulat în cinematografe atunci. 
Era strategia acestor autorități de a lăsa anual o mai mare 
libertate artistică câtorva filme care urmau să participe în 
festivaluri?
M.D.: Nu cred că aveau această mentalitate – nu cred că îi 
preocupau festivalurile. Schimbul de filme se realiza oricum 
între țările din CAER – Consiliul Economic de Ajutor 
Reciproc –, deci ele oricum mergeau într-un număr de țări, 
și de acolo veneau alte filme. Dacă, însă, trebuiau să ajungă 
în Vest, lucrurile erau mai complicate, dar nu imposibile. Iar 
„Cursa”, oricum, nu l-am făcut fluierând. Am avut probleme 
timp de aproape un an de zile cu finalul. Tocmai din cauza 
finalului mi-au și pasat mie proiectul. Când Timotei Ursu 
a venit cu scenariul, celor de la Casa de Filme le-a plăcut 
proiectul, dar au vrut să schimbe finalul. Omul s-a opus, ei 
au încercat să forțeze nota, omul s-a opus din nou și până 
la urmă a renunțat să-l mai facă. Cum scenariul nu mai 
avea regizor, iar eu tot eram într-o cameră alăturată cu 
scenariile mele în brațe, au zis: „Aruncă-le și fă-l pe ăsta”. 
Sigur că inițial nu mi-a convenit, eram legat de ale mele și 
am simțit-o ca pe o înfrângere. Și totuși m-am dus acasă și 
l-am citit și mi-am spus: „Why not?”. Mi-am spus că aș putea 
să scot ceva din el, cu anumite modificări care ar duce și la 
un alt final, ceea ce le-ar satisface orgoliul și ălora de la Casa 
de Filme și ar rezolva și problema lui Ursu. Am propus filmul 
cu un scenariu rescris de mine, aprobat de Casa de Filme, 
dar care nu mai era considerat bun. După ce am terminat de 
filmat, a venit Dumitru Popescu și a început să facă exerciții 
componistice cu filmul. A început să propună diferite 
finaluri. Venea la vizionare și spunea: „Să se întâmple așa 
și așa” – cele mai fanteziste lucruri. În variantele imaginate 
de el înviau morți care apăreau în final și rezolvau situația 
ș.a.m.d. La un moment dat în film, personajele trec cu 
mașina pe lângă o cruce de pe marginea drumului, unde 
se presupune că și-a pierdut viața un fost prieten al unuia 
dintre șoferi. S-a gândit Popescu și în marea lui înțelepciune 
a propus ca în final să apară personajul ăsta, care în mod 
întâmplător să fie combinat cu fata pe care o căuta celălalt, 
mă rog, o prostie. Filmul trebuia să se termine într-un fel 
în care valorile socialismului multilateral dezvoltat trebuiau 
să fie afirmate pe gură; cineva trebuia să vină să pună la 
punct lucrurile din punct de vedere moral. Nici așa nu am 
scăpat complet, Albulescu tot are o bucățică de discurs din 
ăsta acolo. Am făcut vreo cinci, șase finaluri. Totdeauna 
se refilmau lucrurile astea și nu mai exista niciun fel de 
problemă de bani. Se ajungea la concluzia că trebuie făcut în 
alt fel și se refilma. Am tot schimbat până au obosit ei și m-au 
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lăsat cu finalul care există acum în film. Până la urmă și-au 
dat seama că nu are rost să se cramponeze, să fie comentați 
de Radio Europa Liberă. Și m-au lăsat în pace după ce m-au 
frecat bine, timp de aproape un an. 

F.M.: După „Cursa” ați mai reluat vreunul dintre scenariile la 
care lucraserăți anterior?
M.D.: Nu am fost lăsat. Însă un coleg de-al meu a preluat 
tema dintr-unul dintre ele, un scenariu cu țapinari, și nu m-a 
citat. 

F.M.: Dar se găseau acolo sâmburii proiectelor viitoare, 
„Croaziera”, „Proba de microfon”? Erați preocupat de atunci 
de cinemaul direct? 
M.D.: Unul dintre ele era un scenariu de actualitate, dar nu 
în genul „Croazierei”, ci tot de tip americănesc. Era cu un 
păstrăvar care începe un conflict mare cu unii care vor să 
distrugă niște râuri. Asta s-a întâmplat chiar mai târziu, în 
democrație – în Făgăraș au existat cel puțin trei sau patru 
râuri care au fost șterse de pe hartă. 
F.M.: Ați avut libertate în a vă alege colaboratorii la aceste 
prime filme pe care le-ați regizat?
M.D.: Nu. De pildă, în „Cursa”, în rolul pe care l-a jucat până 
la urmă Albulescu, aș fi vrut să-l am pe Ion Bog, un actor 
care a jucat și prin România, dar care a jucat mai mult pe 
la unguri. Știa foarte puțin ungurește, însă îl distribuiau 
pentru că avea un fizic impunător. Iar pentru rolul celuilalt 
șofer voiam să-l iau pe Vitcu (n.r.: Dionisie Vitcu) de la Iași. 

Nu au vrut să aprobe distribuția asta. Probabil că aveau 
prieteniile lor. Actorii mai jucau prin diverse filme, dădeau 
mese, îi invitau pe cei de la Casele de Filme – nu pot să-i 
numesc producători, cum nu pot să-i numesc astfel nici pe 
ăștia de azi. După opoziția de care m-am lovit la aprobarea 
scenariului, nu puteam decât să-mi doresc să fug de București, 
să încep producția undeva în țară, departe de platou. Iar ei 
mă țineau pe loc pentru că nu aprobau distribuția și insistau 
pe Albulescu. În cele din urmă am ajuns la concluzia că nu 
e cel mai rău actor din lume. L-am propus, în consecință, pe 
Diplan (n.r.: Constantin Diplan) pentru celălalt personaj și 
l-au aprobat imediat. Așa am reușit să fug din București și 
să-mi fac filmul. Dar îmi trimiteau și acolo politruci. Nu-mi 
place să filmez în platou. Din când în când am mai filmat 
câte o secvență în platou, dar nu agreez să o fac pentru că dă 
o stare de fals pe care nu poți să o eviți.  
Apoi, la „Ediție specială” am avut mai multă libertate în 
alegerea echipei. Într-un fel discutau cu tine la primul 
film, și dacă li se părea că e important ce ai făcut erau mai 
reticenți în restricții de la al doilea încolo. De pildă, am putut 
să mă auto-propun ca actor în cel de-al treilea film al meu, 
„Proba de microfon” (n.r.: 1980). Am stârnit mirări și o stare 
de crispare, dar nu s-au năpustit pe mine. Le-am explicat 
de ce trebuia să fac eu asta și nu altcineva. Fiind filmat în 
stil ciné-verité, deci în priză directă, cu aparatul departe de 
actor, nu aș fi putut să-i aud. Pe atunci nici nu exista video 
assist. Trebuia deci să stau cumva lângă actor, ca să pot ști 
că nu s-au bâlbâit sau că nu s-a întâmplat altceva în scena 
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respectivă – că nu a fost obturată camera de vreun autobuz 
care a trecut, sau că nu a intrat vreun bețiv în cadru ca să 
stea de vorbă cu cineva. Trebuia să fie printre actori cineva 
care să fie atent la toate aceste aspecte. În plus, trebuia să 
știe să filmeze cât de cât cu o cameră pe 16 mm. O parte 
dintre filmările de la acea cameră aveau să intre în film, prin 
gonflare. 

F.M.: Înainte de „Proba de microfon”, ați mai jucat și în cel 
de-al doilea film, „Ediție specială”. De ce ați dorit să jucați 
acolo?
M.D.: Și în „Cursa” am un rol scurt – reporterul din scena de 
la începutul filmului. A fost opțiunea mea, am crezut că e 
mai bine să fac eu rolurile astea. Am jucat și pentru plăcerea 
mea. Inițial, m-am pregătit pentru actorie, nu pentru regie. 
Am dat examenul de admitere de două ori la actorie, apoi de 
trei ori la regie, până am intrat. 

F.M.: „Ediție specială” a fost un proiect pe care dumneavoastră 
l-ați propus sau a fost inițiat de altcineva?
M.D.: Exista obiceiul    ca producătorii delegați, angajați cu 
salariu la Casele de Filme, pentru a-și face câte un ciubuc 
mic, să scrie și scenarii, care se plăteau suplimentar. Și 
atunci, fiecare producător delegat de pe la cele patru Case 
de Filme se cuplase cu câte un regizor: Mircea Moldovan era 
cu Mihai Opriș, Nicolaescu era cu Titus Popovici – Popovici 
nu era producător delegat, dar era un scriitor de partid și 
de stat, chiar dacă dintre cei mai răsăriți. Fiecare avea pe 
cineva; eu, însă, eram liber, eram holtei și trebuia să fiu 
capacitat imediat. Până la urmă au venit la mine și mi-au spus 
cu cine trebuie să colaborez ca să-mi fie bine în viață. Sigur 
că m-am derobat, dar tot insistau. Au venit cu un scenariu 
cu comuniști care complotau ceva împotriva burghezimii 
și a moșierimii, a regimului fascist și a legionarilor – o 
amestecătură întreagă. Era o poveste cu pistoale care nu 
îmi plăcea deloc. Încercau să mă convingă, spunându-mi: 
„Domne’, intri imediat în producție, ca la Nicolaescu, ca la 
Moldovan, nici nu visezi, pac! și ești înăuntru”. M-am tot 
opus, m-am tot opus, până când le-am zis: „Uite, îl fac dacă 
nu văd picior de comunist în tot scenariul ăsta”. Nici nu 
era posibilă treaba asta pe care o propuneam pentru că era 
tocmai un film despre lupta în ilegalitate, care în realitate 
nici nu existase. Le-am mai spus că îl fac doar dacă lăsau 
personajul să fie un jurnalist care descoperă un fapt. Pe 
vremea aia era o chestie extraordinară ca un jurnalist să 
descopere un fapt care să fie comentat ca breaking news; 
existau doar știri de partid terne, molcome, liniștite. Doar 
ideea că un ziarist poate să facă și acest gen de presă era una 
deosebită. Așa c-am zis: „Domne’, dacă e fără comuniști e 
bine. Îl iau și-l fac.”, iar ei mi-au spus: „E în regulă, am vorbit 
cu directorul și el e de acord.”. „Fiți serioși! Ați dus scenariul 
mai departe, să-l aprobe președintele și vicepreședintele 
Consiliului Culturii? Cum o să lase ei să se facă așa ceva?”. 
Apoi am fost plecat la festival la Moscova cu filmul „Cursa”, 
am stat pe-acolo vreo săptămână și când m-am întors mi-
au fluturat deja, încă de la aeroport, un dosar. Atunci am 
înghețat. Am știut că s-a aprobat scenariul foarte repede, în 
condițiile puse de mine. Prin urmare l-am luat, l-am rescris 
și l-am făcut. Am pornit întâi cu Diplan în rol principal, dar 
nu a dat randament. L-am cules pe Iordache (n.r.: Ștefan 
Iordache) de unde era. Mă rog, era într-un moment destul 
de prost al vieții lui. Făcuse un rol foarte important în teatru 
până atunci, dar căzuse cu băutura. L-am pus pe picioare și 
am făcut filmul. Iar la final, când s-a organizat vizonarea, 
ca la „Cursa”, am fost întrebat unde sunt comuniștii: „Așa 
v-a dat vouă prin cap să faceți? Unde e Partidul Comunist în 

timpul ăsta?!”. Și aici s-a terminat totul. Au făcut o însăilare 
de lucruri despre comuniști pe care trebuia să le spunem 
în film. Le-am zis: „Domne’, costă enorm, chiar să vreau să 
fac asta. Trebuie refilmate în aceleași condiții personagii 
noi, costume noi, zile de filmare în plus.”. „Nu contează. 
Plătim oricât.”. M-am opus cât m-am opus, veneau cu mine 
la masa de montaj ca să scot una, alta, de-acolo, apucau câte 
un metru, doi, de peliculă, pe care îi scoteam din nu-știu-
ce-cadru și plecau victorioși cu ei la Casa Scânteii ca să 
arate că lucrez, că tai din film. M-au înghesuit atât de rău, 
încât intrasem într-o vrie și într-un soi de tâmpenie și nu 
îmi mai doream decât să fac cumva ca filmul să fie igienic; 
comuniști sau necomuniști, dar măcar să fie ceva ce să poată 
fi văzut, nu ca mizeriile care se făceau până la vremea aceea. 
Am tot început să le propun intervenții. A trebuit să schimb 
un personaj care deja exista și pe care îl jucase Costel 
Constantin, ca să capete și valența asta. S-au creat scene noi 
etc. etc. Jumătate din „Ediție specială” e făcut din refilmări. 
Desigur, am reușit să nu-l infectez și pe protagonist, să las 
doar în jurul lui tot ce era de băgat, dar mi-a provocat o 
imensă greață. Se uitau la mine cu ură și spuneau despre 
film că e „un hoit care s-a împuțit acolo și miroase toată 
cinematografia din cauza lui” ș.a.m.d. Până atunci fusese o 
chestie extraordinară. Mă amenințau tot timpul că nu o să 
mai pun mâna pe aparat în viața mea și nu o să mi se mai 
aprobe vreun scenariu pentru că acum și-au dat și ei seama 
ce am eu în cap. M-au ținut vreun an pe tușă și au început 
să circule alții cu filmul meu prin lume, pe la festivaluri. La 
New Delhi s-a dus să-l prezinte directorul Casei de Filme, 
care zisese că filmul e un hoit. Eu eram lăsat undeva în 
uitare. Atunci m-am jurat că nu o să mai tai nimic în viața 
mea, pentru că nu mai ajungea să mă satisfacă profesia în 
sine. Pentru ce să fii regizor dacă, după ce faci un lucru, vin 
niște boi și își bagă picioarele și te pun să schimbi lucrurile 
împotriva logicii și a unui adevăr minimal?!           

F.M.: Cine trimitea filmele spre a fi selectate în festivalurile 
internaționale?
M.D.: Veneau invitații nenominale – rar veneau nominale 
pentru că secretul era atât de bine păzit, încât nu știa nimeni 
ce e în producție. Se sfătuiau între ei și trimiteau ce credeau 
ei că e mai important pentru, să zicem, în cazul ăsta, New 
Delhi și publicul de acolo. În anul acela s-au hotărât să 
trimită filmul ăsta. Mai exista o situație. La vremea aceea, 
între țările socialiste se făceau trocuri cu produse, inclusiv 
cu filme, prin CAER. Astfel, un film românesc ajungea în 
vreo șapte-nouă țări – toate socialiste, inclusiv Cuba – și 
România primea, la rândul ei, filme de acolo. Astea erau 
filmele date pe piață. Dacă schimbul se făcea, să zicem, 
în luna iulie, și ajungeau să-l vadă acolo prin august, în 
septembrie, octombrie, sau în anul următor puteai să 
primești o invitație nominală pentru vreun festival din 
țările astea. Atunci filmul trebuia subtitrat prin procedee 
foarte barbare.

F.M.: Mai există pe undeva prima variantă a filmului „Ediție 
specială”?
M.D.: Nu mai există. Au aruncat ce s-a tăiat. 

F.M.: Chiar și varianta aceasta modificată a filmului este 
foarte deosebită față de ceea ce făcea Sergiu Nicolaescu în 
filmele lui cu împușcături.   
M.D.: Este un film estropiat căruia i s-au pus proteze. Însă 
poveștile cu legionari și cu dueluri și praf de pușcă pe care 
le inițiase Nicolaescu au fost o mare găselniță la vremea 
respectivă. Dacă apărea vreun film de epocă – cu Mihai 
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Viteazul, sau altcineva – era sărbătoare națională. Restul 
erau porcării anoste despre morala socialistă, despre omul 
nou. Or, Nicolaescu a reușit să impună filmul cu pistolari, 
un gen mult mai animat. Publicul a început să năvălească la 
film pentru că avea senzația că vede treburi americane. Era 
un lucru nou. Astăzi, dacă privești în urmă, este o chestie 
oarecare, dar atunci era un fel de a evada, de a fenta cenzura, 
care nu avea ce să spună – luptai cu legionarii, foarte bine. 
Și mai puteai să faci filme de lupte, cu cascadorii. Sigur că 
în scenariul care mi s-a pregătit și cu care am fost asaltat, se 
gândiseră să fac ceva similar – voiau și ei să apese pe idee. 

F.M.: Dar faptul că „Glissando” e plasat într-o perioadă 
temporală apropiată celei din „Ediție specială” și faptul că 
îl are ca actor principal tot pe Ștefan Iordache, veneau și 
dintr-o frustrare că nu fuseserăți lăsat să realizați „Ediție 
specială” așa cum v-ați dorit?
M.D.: Nu am rămas cu sechele după „Ediție specială”. L-am 
tăiat, am făcut calculele vieții mele promițându-mi să nu 
mai tai niciodată nimic, la dorința nimănui, și eram perfect 
decis să mă opresc din a face filme, decât să merg mai departe 
în halul ăsta. De atunci încolo am tot așteptat momentul în 
care îmi vor pune cuțitul la gât. Iar cu Iordache am vrut să 
lucrez din nou pentru că mă împrietenisem cu el, ne vedeam 
destul de des, și când am început să scriu la „Glissando” 
(n.r.: 1984) i-am zis: „Uite, __ un scenariu pentru tine.”. Am 
început să stau de vorbă cu el despre proiect. Asta mă ajută 
și pe mine când scriu, dar și pe actor. Se întâmplă foarte rar 
simbiozele astea. Dar am făcut câteva filme pe care le-am 
scris pentru un actor anume, iar ăsta a fost pentru Iordache. 
După „Glissando” ne-am și despărțit. 

ANII ’80

F.M.: „Proba de microfon” și „Croaziera” (1981) par apropiate 
ca zonă estetică. „Proba de microfon” e abordat asemănător 
cinéma vérité-ului, și de asemenea, „Croaziera” are elemente 
ale acestui stil, dar, totodată, merge și într-o zonă metaforică 
prin anumite replici și imagini. De unde provenea interesul 
dumneavoastră pentru cinéma vérité, o estetică apărută în 
filmul documentar în anii ’60 și preluată aproape imediat în 
filmul de ficțiune?
M.D.: Noul Val Francez se ocupa de chestiunea asta. Pe 
atunci era ceva nou și incitant. Astăzi nu cred că se mai uită 
cineva la filmele lui Godard, ale lui Franju. Eu am încercat 
să revăd din Godard, nu am reușit să duc la capăt nimic. Din 
Truffaut am reușit să mai văd câte ceva și mi se pare mai 
bun. Poate că nu m-a mai interesat să le revăd și pentru că 
am învățat pe lângă ele cât am fost în Institut (n.r.: IATC, 
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, actualul 
UNATC), dar acum nu mai au noutatea unei descoperiri. 
Le-am studiat în detaliu, la masa de montaj, le-am citit 
și scenariile. Institutul avea o bibliotecă cu scenarii. Era 
abonat la „Cahiers du cinéma” și de-acolo veneau scenarii 
– inclusiv de-ale lui Bergman, de-ale lui Fellini, sau ale 
altora. Nu exista posibilitatea să vedem filmele pe video pe 
atunci, așa că mergeam la cinema, veneam apoi la bibliotecă 
și citeam, mergeam iar la cinema și iar la bibliotecă, ca să-
mi fixez în minte niște secvențe și să înțeleg cum au fost 
scrise și cum au fost realizate. Acum e mult mai simplu să 
faci lucrul ăsta cu telecomanda. 

F.M.: Credem că „Proba de microfon” este și astăzi foarte 
popular pentru că vorbește despre generația de tineri din 
epoca respectivă fără influențe propagandistice. Aceștia 
ascultă Leonard Cohen, nu sunt arătați chiar făcând 

dragoste, dar există o secvență în care se sugerează că 
personajele tocmai au făcut dragoste, etc. De aceea, filmul 
acesta, ca și „Croaziera”, de altfel, nu pare îngrădit de nimic 
din punct de vedere ideologic. 
M.D.: Am spus adineauri de ce: era conform promisiunii pe 
care mi-o făcusem de a nu mă mai reține în fața vreunei 
constrângeri. Am mai făcut și altele care nu par trecute 
prin cenzură. Nici „Cursa” nu pare trecut prin cenzură 
pentru că, până la urmă, finalul ăla e digerabil; nimeni nu 
poate intui tot procesul care a avut loc până să se ajungă 
la soluția asta. Dat fiind ce mi s-a întâmplat la filmele 
anterioare, mă așteptam cu atât mai mult să mi se spună 
la „Proba de microfon”: „Până aici.”. Or, printr-o anumită 
conjunctură am scăpat și am reușit să fac ce am vrut 
până la „Glissando”, unde s-a înfundat iarăși. La secția de 
propagandă a Comitetului Central al Partidului venise un 
secretar numit Ilie Rădulescu, care probabil avea o simpatie 
pentru mine sau pentru ce făceam eu. Omul a încercat să mă 
scape, deși la vizionarea filmului era plină sala de politruci 
care spuneau, ca și la „Proba de microfon”: „Să plătești 
pelicula, să vii de-acasă cu banii care s-au cheltuit, să nu 
mai pui mâna pe aparat în viața ta.”. Omul ăsta asculta și mai 
întreba pe vreunul: „Dar tu ce părere ai?”, „Că-i o prostie. 
Am încercat să vorbim cu el, dar nu ne putem înțelege, că 
una zice și alta face în platou.”; „Iar tu?” – îl întreba pe un 
altul –, „Cred că e un film prost și ar fi bine ca tinerii noștri 
să vadă alte filme decât idioțeniile astea.”. După asta, Ilie 
Rădulescu spunea „Domne’, nici mie nu mi-a plăcut, dar să-l 
judece critica.”. Cine era critica? Era revista „Cinema”. Deci 
nu prea avea cine mă critica. El a eliberat filmul și a ținut să 
spună că nu i-a plăcut, ca să nu aibă probleme – deși până 
la urmă tot l-au încălțat pentru alte lucruri care nu le-au 
convenit. La „Croaziera” tot așa m-a scăpat, și la fel mi s-a 
aprobat și „Glissando”. La „Vânătoarea de vulpi” (n.r.: 1980) 
a fost o altă situație. Venise un alt secretar care nu pricepea 
absolut nimic și era speriat de bombe  – „Artiștii ăștia fac 
tot felul de aluzii undeva prin text, iar noi nu ne prindem 
și cine știe ce vede tovarășul?!”. Dar pentru că era un film 
după o carte a lui Dinu Săraru, care era bine văzut de partid, 
Săraru a putut să-l asigure pe ăla că o să fie bine și așa am 
scăpat. Iar când am terminat „Glissando”, Ilie Rădulescu 
ajunsese președintele televiziunii. M-a întâlnit pe-acolo și 
mi-a zis: „Dă-mi să văd filmul până nu-l taie ăștia”. Deci a 
vorbit cu mine așa cum vorbeam eu cu vreun coleg; era o 
chestie făcută pe blat. I-am adus filmul la televiziune, l-a 
văzut singur în sala de proiecție, după care mi l-a trimis 
înapoi fără să-mi spună vreun cuvânt, ca să nu se implice 
cumva, și asta a fost ultima noastră întrevedere. El, însă, îmi 
aprobase scenariul de la „Glissando”. 

F.M.: La filmare respectați întocmai scenariul pe care l-ați 
scris?
M.D.:  Scenariul e un ghid care trebuie să conțină ideile cele 
mai bune care ți-au venit. Dacă nu le-ai notat în scenariu, 
la filmare, unde ești condiționat de un milion de alte lucruri 
pe care le ai de făcut, nu-ți mai poți aminti toate ideile bune 
pe care le aveai în cap. Dar dacă sunt scrise în scenariu, le 
ai în fața ta. Și dacă se mai adaugă și altele pe parcurs, poți 
să le pui peste, până când ieși din montaj. Dar cu scenariul 
ești acoperit ca să nu faci lucrurile simpluț – era să zic 
minimalist. Iar dialogurile le scriu ca pe un ghid pentru 
actori. Dacă în timpul repetițiilor propune actorul altfel de 
cuvinte, sau îmi vin mie alte cuvinte, le schimb. Am adaptat 
întotdeauna dialogul la actor și la momentul în care filmam. 
Dar dialogul din scenariu trebuie să fie foarte bun pentru ca, 
dacă nu-ți vine altă idee mai bună la filmare, să îl ai pe ăla. 
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F.M.: Lucrați după decupaj?
M.D.: Folosesc decupaj la filmări, dar nu îl desenez decât 
rareori, pe loc, când trebuie să mă fac înțeles de scenograf 
sau de operator la filmare. E inutil să desenezi cadre dinainte, 
din moment ce în locație, la filmare, te trezești în fața unei 
alte realități.

F.M.: „Croaziera”  (1981) e primul film la care ați înregistrat 
sunetul în priză directă?
M.D.: Nu, „Ediție specială” a fost primul făcut în priză directă 
cu mijloacele pe care le aveam – microfoane cât un cap de 
copil pe care le ascundeam și noi pe unde puteam. Atunci am 
început să experimentăm chestia asta. Cu Horia Murgu l-am 
făcut. Sigur că nu tot sunetul este perfect acolo, dar plaje largi 
de sunet sunt bine făcute și ajută filmului. Imediat simți că se 
vorbește altfel, că nu e un text învățat, ci un text improvizat, 
generat chiar în momentul filmării. Apoi, toate filmele pe 
care le-am realizat au avut sunet înregistrat în priză directă, 
cu excepția lui „Glissando”, pe care l-am făcut tot cu Murgu 
o bună bucată de timp, după care a venit altcineva. Și acolo, 
inițial am tras tot așa sunetul și am scos o priză directă bună 
pentru că era făcut într-o locație foarte liniștită – nu era pe 
străzi cu circulație. Numai că imaginea lui Călin Ghibu avea 
ceva foarte elaborat în ea, mai soft, iar când am pus sunetul 
ne-am dat seama că e prea frust față de imagine, deși era un 
sunet bun. Conținea nu numai dialog, ci și tot felul de zgomote 
adiacente care intrau în înregistrare în momentul filmării și 
astea stricau îngrozitor, pentru că aveau ceva contondent. A 
trebuit să-l arunc și să refac la postsincron totul.   

F.M.: Pentru tipul acesta de imagine ați avut repere din 
pictură sau din alte filme? 
M.D.: Nu mi-am luat repere din pictură. M-am uitat însă la 
fotografii din epocă. În plus, îmi convenea stilul de atunci al 
lui Ghibu. Mai târziu a renunțat la ciorap – la modul propriu. 
Neexistând filtre soft la vremea aceea, operatorii inventau tot 
felul de chestii, ca de pildă, __ ciorap de damă pe obiectiv. 
De-asta i se spune „ciorap” acestui fel de imagine. Ghibu mai 
făcuse experiențe din astea și cu alții înaintea mea și de-aia 
l-am și solicitat la „Glissando”. 

F.M.: Cenzura căuta replici sau metafore vizuale care ar fi 
putut fi subversive. Cât de mult vă interesa să includeți astfel 
de indicii pentru un public care le căuta?
M.D.: Era un altfel de public la vremea aceea – un public mai 
cultivat, care putea să înțeleagă astfel de lucruri din puținele 
cărți bune, din puținele filme bune, din conversații, poate și 
dintr-o școală făcută mai serios. Publicului ăstuia nu trebuia 
să-i traduci lucrurile, le vedea și singur. Ba chiar vedea astfel 
de indicii metaforice și acolo unde nu le intenționai. În 
general, în epoca aceea erai obligat să te exprimi parabolic ca 
să nu provoci reacții repulsive din partea cenzurii. Un lucru 
spus direct irita și arunca cu foarfeca pe film. Puteai să spui 
același lucru într-un fel care ține de sfera artei și care, după 
părerea mea, e oricum superior. Merita mai mult să spui un 
lucru într-un mod metaforic decât să-l anunți direct. Un critic 
pe nume Tudor Caranfil a decretat într-o emisiune pe care o 
avea la televiziune imediat după Revoluție: „Gata cu metafora, 
cu parabola, gata cu simbolurile! Să facem un altfel de film!”. 
Se gândise în mintea lui că ăsta-i viitorul artei. Totuși, arta 
nu se poate deroba de tropi, pentru că nu ar mai fi artă. Poți 
să faci la stilul direct o bucată de film, dar tot trebuie să aibă 
și ceva subliminal, un metasens, deoarece altfel nu mai e artă, 
ci doar o poveste despre ceva. Sigur că totul se rezumă la 
cum poți povesti un lucru. Orice se poate povesti și totul se 

rezumă la asta. Este o dorință atavică de a primi povești și 
cu asta s-au îndeletnicit oamenii timp de milenii. Dar artist 
e cel care știe să povestească așa cum nu știu alții să o facă. 
De aceea, arta are nevoie de tropi, indiferent că e vorba de 
poezie, de arhitectură, sau de muzică. 

F.M.: „Proba de microfon”, față de alte filme pe care le-ați 
realizat, chit că are lucruri care nu funcționează la nivel 
denotativ, este totuși cel mai epurat de astfel de lucruri.   
M.D.: E direct doar pe anumite porțiuni. Filmările au și o 
dimensiune metaforică. La fel, finalul filmului, cu soldatul, 
are funcția de metaforă despre comunism. Sigur că nu poți 
să-ți propui ca figurile de stil să abunde într-o parte sau să 
lipsească în alta. Ele vin acolo unde e necesar un plus de 
expresie, așa cum e și cu muzica în film. Muzica nu e o cârjă 
așa cum o folosesc unii regizori când simt că într-un loc au 
cam zbârcit-o, n-au fost convingători și atunci pun o muzică 
ca să-l emoționeze totuși pe spectator. Muzica trebuie să 
intre în conlucrare cu imaginea. După părerea mea, trebuie 
să apară rar. 

F.M.: Tot în „Proba de microfon” pare că ați folosit pentru 
prima dată un efect la nivelul interpretării, pe care l-ați 
reluat apoi și în alte filme – spre exemplu, în „Croaziera” și în 
unele filme pe care le-ați realizat în anii ’90. În unele discuții 
sunt lăsate poticnelile actorilor.
M.D.: În general, lucrurile astea erau extirpate. Iar dacă făceai 
priză directă, se dădea „Stop!” și la cameră. În timpul filmării 
și al înregistrării sunetului se întâmplă diferite evenimente – 
ba se bâlbâie un actor, ba scârțâie travlingul, sau claxonează 
o mașină cu claxon modern într-un film de epocă. Dubla de 
imagine devine rebut și, de aici, prejudecata că filmul tras 
în priză directă consumă mai multă peliculă, lucru parțial 
adevărat. Eu nu am consumat mai multă peliculă, pentru 
că îmi și pregăteam bine lucrurile ca să nu am surprize din 
cele mai mari, cât și pentru că lăsam să existe în film ceea ce 
alții aruncau, poticnelile din vorbire și rostirile sucite care 
au farmecul lor și dau viață. În postsincron nu ai lucruri din 
astea. A fost un procedeu destul de imitat după ce l-am folosit. 

F.M.: În filmele pe care le-ați realizat, mai ales în cele de 
dinainte de Revoluție, există două teme la nivelul relațiilor 
dintre personaje la care tot reveniți. Una ar fi cea universală, 
a relației dintre bărbat și femeie, iar cealaltă este cea a 
prieteniei dintre bărbați. Aceasta se găsește în „Cursa”, apoi 
în „Croaziera”, unde apare într-o formă sucită – la început 
poate părea o prietenie între doctor și tovarășul care conduce 
croaziera -, în „Glissando” iarăși există o prietenie trădată de 
personajul lui Iordache, la fel și în „Iacob” (n.r.: 1988), între 
cei doi mineri. În filmele care i-au urmat „Cursei”, în care 
bărbații erau în stare să renunțe la sentimentele lor pentru 
femeia de care sunt amândoi atrași ca să nu strice relația 
de prietenie, impregnanți o viziune mai sumbră asupra 
prieteniei.  
M.D.: E realist să discuți despre prietenie ca de un dat cu 
existență limitată. Nu există prietenii veșnice, nici iubiri 
veșnice. Nu există nimic veșnic în cele din urmă, totul e 
măcinat de precaritate. Tot timpul e o progresie, chiar dacă 
aceasta ia forma involuției - merge undeva, chit că merge în 
jos.   

F.M.: Le-ați construit pe cele trei personaje feminine 
din „Proba de microfon” ca pe trei poli diferiți, fiecare 
reprezentând un alt tip de femeie de la vremea respectivă? 
M.D.: Nu. Ca și astăzi, oamenii sunt produși ai vremii lor. Am 
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construit-o astfel pe prezentatoarea de televiziune calchiată 
după un model real – exista atunci la televiziune o persoană 
în carne și oase care mi-a sugerat acest prototip. Dar dacă 
vă uitați astăzi la femeia care conduce CNA-ul (n.r.: Consiliul 
Național al Audiovizualului), e la fel în modul în care se 
manifestă. Nu mă interesează să-mi judec personajele. Nu fac 
judecăți de valoare asupra personajelor nici în filme și nici 
în cărțile mele – ar fi o prostie. Îl las pe spectator să judece. 
Spectatorul nu e tâmpit. Își găsește singur reperele, de ce să-i 
spun eu ce ar trebui să înțeleagă? Filmele comuniste conțineau 
discursuri moralizatoare, mai ales în final; personajele erau 
înfierate, ca în ședințe. Or, nu prea e normal. Personajele 
trebuie lăsate să se dezvolte ele însele în fața unui spectator. 
Sunt luate din realitate și puse să funcționeze împreună. Ca 
dovadă, în alte filme nu le mai repet și mă orientez spre altfel 
de eroi. Și nu m-a interesat să le polarizez. De altfel, personajul 
reporteriței de televiziune de acolo are și ea problema ei prin 
care se derobează de la normele moralei comuniste pe care o 
susține în rest, ca mască a puterii, ca formă de manifestare a 
puterii – e văzută în cameră cu cineva. Nu e consecventă cu 
ea însăși până la capăt. Din acest motiv secvența respectivă a 
produs o daravelă cumplită și au vrut s-o scoată. Au simțit și 
ei lucrul ăsta. Filmul era amenințat să împărtășească soarta 
„Ediției speciale” dacă nu scoteam cadrul cu bărbatul din 
cameră, pentru că arătam o cu totul altfel de imagine despre 
cei care fac educație comunistă, decât cea pe care voiau s-o 
impună. Și fără să îmi comunice, monteuza filmului și cu șefa 
de montaj negativ de la laborator au tăiat și au scos cadrul 
cu figurantul din copia pozitivă care trebuia să ruleze în 
București, menținându-l însă în negativ. Așa încât, în tot ce 
s-a tras de pe negativ, acel moment există. Nimeni nu și-ar 
fi imaginat că cineva poate să aibă tupeul să facă mișculația 
asta. Era foarte riscant – puteau să-și piardă locul de muncă.

F.M.: Protagonistul nu deranja prin faptul că nu era arătat 
având o familie, în ciuda faptului că nu mai e tocmai tânăr, și 
pentru că se înțelege că ar fi avut o relație și cu realizatoarea, 
dar și cu tânăra pe care a cunoscut-o în acea conjunctură 
îndoielnică?
M.D.: Nu mi s-a reproșat asta. Oamenii nu se conformau 
societății, fiecare era independent în felul lui, dar simula o 
apartenență la ceva.

F.M.: De aceea și pare să fie un film subversiv, arătând mai 
direct ceva ce aparținea lumii reale și nemulându-se pe 
schemele ideologice.
M.D.: Tocmai de aceea oamenii s-au recunoscut în aceste 
personaje. Nici măcar Ceaușescu nu credea în ceea ce 
încercau ei să afirme. Din partea comuniștilor era un fel de a 
simula supunerea maselor pentru a-și asigura un confort. Și 
tot pentru asta dezvoltaseră un sistem de premiere: oamenii 
primeau case de la întreprinderi, li se dădeau alimente de 
Anul Nou, primeau de la întreprinderi cadouri pentru copii 
ș.a.m.d. Te prefăceai că ești ascultător și statul te premia. 

F.M.: În „Croaziera” arătați personaje care par foarte reale 
în comparație cu personajele prezentate de filmele de 
propagandă din acea epocă. Totuși, anumite elemente merg 
într-o direcție care de obicei se opune realismului – cea 
metaforică.
M.D.: L-am gândit ca pe o metaforă pentru „conducerea 
superioară de partid și de stat și a poporului român”. Iar în 
clipa în care cenzura a început să îmi facă necazuri și cu 
acest film, m-au întrebat direct despre cuplul de personaje, 
cârmuitorul croazierei și nevasta lui: „Cine e el, cine e ea?”. 

Am pornit, desigur, de la modelele celor doi conducători. De 
aici am elaborat personajele, ele s-au umplut de carne, dar 
metaforic duceau într-o direcție precisă. 

F.M.: De ce ați ales să rămâneți tot într-o zonă stilistică 
influențată de documentar? 
M.D.: Așa am crezut atunci și așa cred și acum că e mai 
ofertant pentru film să vezi lucrurile în imediatul lor, dar 
care să aibă și o portanță metaforică în același timp. Și asta 
duce până la final, cu fotografia cu bărcile și cu scaunul. 
Ideea unei astfel de croaziere mi-a fost povestită de cineva 
care, spre norocul meu, a asistat la una și mi-a spus ce pățesc 
ăia acolo. Lucrul acesta mi s-a părut că poartă un potențial 
generalizator extraordinar și atunci m-am apucat imediat de 
scris. Nu-mi făceam iluzii că se va aproba vreodată, dar s-a 
aprobat. 

F.M.: Tinerii de aici găsesc jocul cu lingura prin care sfidează 
autoritatea strictă, în schimb nu par să fie interesați să se 
împotrivească cu adevărat condițiilor absurde care le sunt 
impuse.  
M.D.: Tinerii, indiferent de epocă, nu vor nimic altceva decât 
să se distreze. Pe vremea aia se distrau așa cum ați văzut în 
film, pe vremea asta se distrează în cluburi.    

F.M.: Există un personaj diferit – cel al tinerei care îl 
urmărește pe unul dintre băieții care participă în expediție. 
E singurul personaj care îl înfruntă în public pe unul dintre 
șefi, chiar dacă până în final, în situația pe care o construiți, 
ea nu reușește să obțină reacția pe care o dorea.
M.D.: E o tensiune care se acumulează în grup și care 
explodează printr-un personaj. Ceilalți privesc de la distanță, 
fără să se implice, și așteaptă să vadă ce o să pățească cel care 
a îndrăznit să se răscoale. E o situație pe care am trăit-o.  

F.M.: La fel, personajul soției conducătorului croazierei 
e deosebit de celelalte pentru că la un moment dat, fiind 
umilită, părăsește expediția, ceea ce poate să fie privit ca un 
act de curaj.
M.D.: Da, dar acolo este un conflict conjugal, nu mai mult. 
Este o reacție, dar nu de revoltă. Cu toate că este neliniștit de 
reacția soției, pe care o vede așteptând autobuzul ca să plece, 
Proca știe bine că o să vină înapoi acasă, că totul se va reface 
exact ca și până acum.  

F.M.: Dintre filmele pe care le-ați realizat, „Croaziera” este 
primul care sugerează lipsa de speranță, tocmai pentru că 
situația abuzivă nu pare că s-ar putea schimba, iar grupurile 
de personaje sunt inerte. „Vânătoarea de vulpi” (1980), filmul 
precedent, prezenta o situație complet opusă. Chiar dacă și 
acolo concluzia era una pesimistă – cei doi țărani care se 
împotrivesc cu îndârjire colectivizării nu au succes în final 
–, măcar personajele acestea încercau să lupte pentru ideile 
lor. 
M.D.: Și în „Croaziera” există mici evaziuni – fuga de la 
program etc. – care, într-adevăr, nu pot afecta societatea 
în general. Dar în final, tot în distracție, cântă ceva care e 
premonitoriu: „Și-altă dată o s-o facem și mai lată!”. Ei știu 
că genul ăsta de hârjoană și de miștouri nu pot fi pe placul 
celor care conduc și de aceea intră în zona respectivă. „Altă 
dată” poate o să aibă mai mult curaj – asta lasă filmul în 
final să se înțeleagă. Dar în rest am arătat hăhăiala obișnuită 
care se întâmplă în România de zeci de ani, nu doar de după 
revoluție. E o țară hăhăită. În „Croaziera” și în alte filme îmi 
dezaprob personajele. Pe când în „Vânătoarea de vulpi” nu 
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exista motiv pentru care să am o atitudine depreciativă față 
de personaje – erau niște țărani care se luptau să nu dispară 
ca o clasă socială. 

F.M.: În cazul acestui proiect, dumneavoastră v-ați exprimat 
dorința de a ecraniza romanul „Niște țărani” al lui Dinu 
Săraru, care e creditat și pentru scenariul filmului?
M.D.: Îmi doream foarte mult să pot face un film despre 
colectivizare, când nimeni nu avea curajul să atingă subiectul 
acesta. Nu puteai vorbi despre faptul că au fost colectivizați 
forțat, așa cum sunt și cei de la Pungești acum siliți să 
înghită afacerile lui Ponta cu Chevron. Pe atunci nu veneau 
jandarmii ca azi, ci securiștii în numele agriculturii eficiente. 
Culmea e că acum mulți ajung la concluzia că era mai bine 
atunci. Și pentru mine regimurile politice au o graniță foarte 
evanescentă. Cred că dinamica lor e să derive unul din 
altul. Am ajuns la concluzia asta demult. Întorcându-mă la 
„Vânătoarea de vulpi”, voiam să arăt niște țărani care sunt 
distruși cu forța, cu familii cu tot, deportați, duși la securitate 
etc., ca să intre în colectivă. Cine scria astfel de scenarii? Nu 
îndrăznea nimeni să facă asta. Dacă l-aș fi scris eu, șansele de 
reușită băteau în zero. Dar exista cartea lui Săraru, apărută 
prin anii ’70. Mai scriseseră și alții despre țărani, dar Săraru 
o făcuse mai caustic. Marin Preda, de exemplu, avea treabă 
nu cu colectivizarea, ci cu starea țăranului primordial – cum 
e făcut el psihologic  ca om. De situația colectivizării, după 
părerea mea, cel mai bine s-a ocupat Dinu Săraru. Dar nu 
am făcut vreun demers ca să-i cer cartea pentru ecranizare 
pentru că nu îmi plăcea el ca persoană, prin ce medii politice 
se învârtea. A fost directorul Teatrului Mic și al Teatrului 
Foarte Mic, a fost prin Radio cronicar sportiv etc., în legătură 
cu Păunescu și cu Cenaclul Flacăra, lucruri din astea. Se 
mai învârtea și pe lângă Nicușor Ceaușescu și trebuie să știi 
întotdeauna pe cine linge o persoană, ca să știi și pe cine 
scuipă. Deci nu-mi plăcea tipul. Însă momentul acela venea la 
scurt timp după scandalul cu „Ediție specială” și după ce mă 
scăpase nenea de care v-am vorbit cu „Proba de microfon” și 
își spuseseră că nu mai fac prostia să mă lanseze în producție 
și să se creeze astfel de situații. Am mai propus scenarii și mi 
le-au respins. Scenariul de la „Croaziera” era dat la aprobat, 
nu aveam încă un răspuns, numai vești proaste – se prinseseră 
despre ce era vorba, nu erau tâmpiți. Atunci a venit Săraru să 
mă întrebe dacă nu vreau să montez un spectacol la Teatrul 
Mic, după o piesă care îmi plăcea foarte mult, „Emigranții”, a 
lui Sławomir Mrozek. S-a zbătut și el ca să reușim să trecem 
de cenzură spectacolul, care a avut perioada lui de glorie în 
București la vremea aceea. Așa că s-a gândit că aș putea să-i și 
ecranizez cartea. M-a chemat să discutăm și i-am spus că așa 
ceva nu s-ar  aproba, mai ales că avusesem probleme înainte. 
Atunci mi-a zis: „Lasă că vorbesc eu cu Miu Dobrescu.”. Ăsta 
era la Cultură și fusese printre cei care vizionaseră și „Ediție 
specială” și simțea că orice ascundea un subtext periculos 
pe care nu ajungea să-l pătrundă cu educația pe care o avea. 
Când auzea de mine, parcă auzea de dracu’ și nu se simțea 
în stare să aprobe nimic din ce-i dădeam. S-a dus Săraru la 
el și i-a zis: „Tovarășe, vă garantez eu că e băiat bun.”. Așa 
a obținut aprobarea să-i ecranizez cartea. Și pentru că s-a 
dus pe la celelalte foruri buhul că o să ecranizez cartea lui 
Săraru, ceea ce părea o chestie ieșită din comun pentru că 
era pe un subiect tabu, au aprobat și „Croaziera”. 
Era mai ușor să ți se aprobe un scenariu după o carte. Și din 
acest motiv, după părerea mea, optzecismul în literatură a 
fost mai puțin important decât optzecismul în cinema. În 
cinema s-a suferit mai mult, iar lucrurile care au rezultat au 
fost mai valoroase decât majoritatea cărților scoase atunci, cu 

care s-au bătut unii în piept ani de-a rândul. Cenzura era mai 
dură cu filmul, evident, pentru că ce rezulta era urmărit de 
milioane de oameni, nu ca acum, când 3.000 de spectatori la 
un film românesc reprezintă un mare succes. Lumea mergea 
la cinematograf pentru că la televizor programul era de două 
ore pe zi. Plus că erau aduși în masă, cu școala, cu armata, și 
se umpleau sălile. Nici cărțile nu treceau toate foarte ușor, dar 
în general treceau. Cât îl privește pe Săraru, el a trecut bine 
cu cartea pentru că dădea din coate pe unde știa că e puterea 
și putea fi ajutat cu câte vreun telefon dat de cine trebuie. 
Mai mult, în carte, lucru care a ținut neapărat să existe și în 
film, exista un personaj secretar de partid ce exprima poziția 
partidului în ceea ce privea tot procesul de colectivizare. Eu 
am încercat să avortez personajul din prima, să arăt doar 
țărani, fără un secretar care să vină printre ei. N-am putut, 
și atunci am încercat din toate puterile să bag un alt actor 
acolo, nu unul specializat pe acest tip de roluri, așa cum 
erau George Constantin sau Mircea Albulescu. Am început 
să filmez deci cu cine știam și mi-au fost oprite filmările, iar 
el scos de pe platou pentru că nu putea să exprime așa cum 
trebuie, mi s-a pretextat, personajul secretarului de partid. 
La asta nu puteai riposta pentru că devenea o chestiune de 
partid – „Actorul Georgescu nu corespunde ideii de secretar 
de partid.”. Până la Comitetul Central mergea chestia asta. 
N-aveai cum s-o întorci. Așa că l-am luat pe Gheorghe 
Cozorici, care era un actor foarte bun și a reușit să balanseze 
personajul spre uman și nu spre dogmă. Filmările au ținut 
mult. Am început să filmez toamna, am continuat iarna. 
Când a venit vara m-am dus să fac „Croaziera”, pentru că 
mi se aprobase. Iar în toamna următoare m-am reîntors la 
proiectul acesta. Tot în paralel aveam să lucrez alte două 
filme mai târziu, „A unsprezecea poruncă” (n.r.:1991) și 
„Tusea și Junghiul” (n.r.:1992).  
Nu aveam încă un scenariu. „Sărarule, dă-mi scenariul să văd 
ce fac.” Și el a luat un exemplar al cărții, a smuls niște foi, 
le-a pus în ordine, sau în neordine, și mi-a dat un număr de 
pagini. Așa că m-am apucat să-l scriu. A trebuit să-l semnez 
pe el în locul meu pentru că nu se dădea dus, trebuia să apară 
și ca scenarist. Dar am pus condiția să mă lase în pace să-mi 
fac treaba așa cum pot. Am început să fac filmul sub Miu 
Dobrescu și l-am terminat sub Ilie Rădulescu, după cum 
deja am spus. Singurul lucru de care s-a ferit Ilie Rădulescu 
a fost secvența în care personajul semnează cererea. Acolo, 
el face o greșeală în scris, mototolește hârtia și o aruncă. 
Atunci se deschidea ușa și i se aducea imediat o altă hârtie 
– ceea ce presupunea că era supravegheat. Asta avea o cu 
totul altă valoare în contextul acela, deși și astăzi toată 
lumea este supravegheată. De asemenea, când se deschidea 
ușa, se vedeau doi securiști în uniforme. Pe asta nu au putut 
s-o digere și mi s-a zis că indiferent de sprijinul lui Săraru, 
dacă voiam să nu-mi oprească filmul trebuia să scot securiștii 
pentru că ducea la ideea că acțiunea colectivizării s-a făcut 
cu Securitatea. Păi cum s-a făcut altfel? Am refilmat cadrul 
respectiv, punând să se vadă de după ușă doi indivizi în 
mantale de piele, ceea ce reprezenta același lucru pentru că, 
cel puțin în epoca aceea, securistul era sinonim cu persoana 
care umblă în haină lungă de piele; așa li se dădea lor în 
dotare. Deci le-am scos uniforma și am introdus hainele de 
piele și au lăsat cadrul acolo. 

F.M.: Narațiunea era structurată așa cum apare în film, unde 
secvențele se amestecă pe axa temporală, încă din faza de 
scenariu sau la montaj i-ați dat forma aceasta?
M.D.: Din scenariu l-am tratat așa. În carte acțiunea avea 
un mers uniform. L-am structurat așa – și nu-mi pare rău 
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deloc, deoarece cred că datorită organizării narative este 
filmul cel mai special pe care l-am făcut – pentru că îmi 
doream să fie ca o ploaie de amintiri anonime asupra unei 
comunități rurale nedreptățite. În sensul acesta am mai 
perfecționat câteva lucruri și la montaj, dar tot în spiritul 
celor filmate. Am filmat în toate anotimpurile și am început 
să le intercalez. Dialogurile execută continuitatea, pe când 
anotimpul nu. De asemenea, am reluat episoade prezentate 
mai devreme în film, la care am adăugat amănunte noi. Alte 
evenimente sunt lapidar exprimate, lăsând spectatorul cu 
nelămuriri, ca apoi să reapară cu detaliile necesare, filmând 
uneori acțiunea din alte unghiuri. Inițial voiam să includ 
intertitluri cu numele personajelor, după care să urmeze un 
lanț de evenimente care să facă parte din amintirile eroului 
anunțat. Aș fi scris Pătru cel Scurt, sau Năiță Lucean. După 
care am stat și am cugetat și mi-am zis: „De ce numai ei să-
și amintească? Nu e mai bine o ploaie de amintiri peste tot, 
care să cadă aleatoriu?”. Astfel am ajuns la forma aceasta. 

F.M.: Prin urmare, găsirea formei acesteia nu avea legătură și 
cu încercarea de a fenta cenzura, făcându-se mult mai dificil 
de urmărit întâmplările descrise?
M.D.: Nu. Cei de la cenzură ascultau doar replicile. Știau 
că nici Ceaușescu, de care se temeau, și nici cei de la 
Comisia Ideologică nu au abilitatea de a discerne în imagini 
metaforele sau parabolele la care apelam cu filmele astea ca 
să putem trece. Vizionau cu urechea. Și dacă acolo se zicea 
ceva dubios despre conducerea de partid și de stat, despre 

educație, instrucție sau munca relativ forțată – voluntară, 
cum o numeau ei –, atunci cereau să fie scos, pentru ca 
poporul să nu primească asta și să înceapă să gândească. 
Cei care aveau o oarecare educație cinematografică – căci 
nu erau cu toții proști – au primit chestia în sine, fără să o 
recunoască. Celorlalți li s-a părut o chestie alambicată, dar 
pe care au lăsat-o în pace din moment ce nu spunea nimic 
de Partid și de Tovarășul. Erau acolo, totuși, câteva replici 
foarte îndrăznețe pe care, din cauză că veneau chiar din 
cartea lui Săraru, le-au lăsat. Dacă le-aș fi scris eu, nu ar 
fi fost la fel. La un moment dat, personajul secretarului de 
partid zice: „Domne’, trebuie să semnezi. Cât te mai freci 
acolo? Dacă nu, atunci o facem cu forța.”. Probabil că Săraru 
s-a luptat pe undeva ca să se mențină în film replica asta.  

F.M.: Filmul a rulat în mod normal în cinematografe?
M.D.: S-au temut de film pentru că și-au dat seama că e ceva 
în neregulă cu el și au zis: „E cu țărani, să se ducă la țărani.”. 
Existau pe vremea aceea rețele de film de 16 mm la Căminele 
Culturale din sate. L-au tras în 16 mm și l-au trimis la țară 
unde a murit, evident. Cine să se uite la el acolo? Dar în 
București și în alte orașe a rulat foarte puțin. De aceea și 
este atât de puțin cunoscut. Unii spun că ar fi filmul meu 
cel mai bun. Ba alții chiar l-au pastișat rău de tot – i s-a luat 
atmosfera, felul de a umbla prin casă al personajelor, relațiile 
domestice, și chiar o secvență întreagă în care personajul 
meu, Năiță Lucean, mânca un ou în fața copiilor lui, care se 
uită la treaba asta cu jind.   
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F.M.: „Glissando” este tot o adaptare după un roman, scris de 
data aceasta de Cezar Petrescu. 
M.D.: La mine nu a venit niciodată nimeni să-mi zică: 
„Domne’, nu vrei să faci un film pentru patrimoniu?”, 
Eminescu, Caragiale, Războiul de Independență, orice... 
În tot ce am făcut a trebuit să mă ascund, să păcălesc, să 
mă fofilez. La un moment dat, însă, a venit la mine cineva 
să mă întrebe dacă n-aș vrea, cumva, să fac „Fram, ursul 
polar”. M-am gândit: „Fram...?! Filmat în frig!”, dar până la 
urmă mi-am zis: „Hai, că încă sunt tânăr. Poate că merge, să 
vedem...”. Și am început să citesc Cezar Petrescu. Odată cu 
„Fram, ursul polar” am citit și nuvelele lui și mi-a rămas în 
cap „Omul din vis”, după care am și ecranizat „Glissando”. Pe 
„Fram, ursul polar” nu l-am mai adaptat pentru că cel care 
venise cu propunerea s-a bășicat din anumite motive și s-a 
retras. Dar nici n-am regretat. Am început să scriu scenariul 
pentru „Glissando” și a fost ultimul din perioada fastă care, 
cu susținerea lui Ilie Rădulescu, mi s-a aprobat. După aceea 
s-a încurcat totul, omul a plecat. Au urmat necazuri mai 
rele ca oricând cu filmul ăsta, am făcut tot soiul de chestii 
și i-am supărat din ce în ce mai mult. Credeam că aici chiar 
s-a încheiat povestea. Nici prin cap nu-mi trecea că regimul 
comunist ar putea cădea. 
Filmarea a durat vreo trei luni pentru că era un film ce dura 
mai mult de două ore și jumătate. L-am împărțit în partea 
întâi și partea a doua – era un lucru comun la vremea aceea, 
mai ales la italieni. Se crea o elipsă la un moment dat în film 
și acțiunea pornea în partea a doua eludând acele lucruri 
intermediare. 

F.M.: Ați scris scenariile filmelor dumneavoastră bazându-vă 
pe intuiție, sau ați avut posibilitatea să studiați în școală sau 
pe cont propriu anumite reguli de scriitură?
M.D.: Nu am făcut școală de scenaristică și nici nu cred 
că te poate învăța cineva să scrii altceva decât memorii și 
reclamații. Dacă o ai în tine, scrii. Dar, în același timp, am 
nimerit și peste niște cărți care mi-au plăcut și pe care mi-
am dorit să le ecranizez. Îmi plăcuse și „Vocile nopții”, a lui 
Augustin Buzura. Era cât pe ce să o adaptez, dacă mișca și 
el puțin. Dar a stat cu brațele încrucișate așteptând să mă 
zbat singur să se aprobe și pe el doar să-l chem la premieră, 
să-l prezint pe scenă. Nu se băgase, cum o făcuse Săraru. Iar 
cenzura era un mecanism cu multă forță și trebuia să-ți faci 
tot felul de strategii. Însă și în teatru, dar și în film, dacă 
proiectul nu mergea, primul care te trăda era scenaristul. Se 
făceau presiuni și asupra lui – era amenințat că nu o să mai 
vadă în viața lui o punere în scenă sau o ecranizare – și atunci 
omul zicea: „De ce să mă cramponez de chestia asta? Dă-o 
dracului, mai am o viață înainte.”. Atunci făcea modificările 
și situația ta, ca regizor, devenea mult mai grea decât atunci 
când erați împreună. Și nu-ți rămânea decât să reziști de 
unul singur, să te pui de-a bățul și să îți asumi toate riscurile. 
Eu vorbesc despre cenzura trecută, dar timpul acela nu e 
revolut. Forme de cenzură apar și astăzi și pot să ne pască, 
sau o să vă pască ceva mult mai rău. Dacă vă gândiți la CNA 
și dacă vă gândiți și la idioțenia care se numește „political 
correctness”, o să înțelegeți că nu e a bună. Orice putere 
vrea cenzură.

F.M.: În filmele de dinainte de ’90, și mai ales în „Glissando”, 
aveți câteva momente de nuditate. Cum erau acceptate 
cadrele respective?
M.D.: Și acesta era un lucru prohibit, dar în general 
elementele ideologice de dialog prevalau. Rezista fiecare 
cum putea. Sau nu încercai nimic și trăiai liniștit și trăiești 

și azi liniștit. Programele televiziunilor de azi sunt pline de 
filmele cele mai proaste făcute pe vremea aia; pentru că erau 
făcute cu actori de comedie. Așa cum se înghesuia lumea să 
le vadă pe vremea aia, le preferă și azi, indiferent de calitatea 
lor. Lumea se uită la cum se prostește Jean Constantin sau 
la cum răspunde „Bibanul” (n.r.: Dem Rădulescu). Dacă, în 
schimb, te concentrai pe actori care să poată duce intenția 
de realism în toate detaliile vizualului – ceea ce înseamnă 
și actori necunoscuți sau actori neprofesioniști – pierdeai 
interesul unei mari părți din public.

F.M.: De ce între momentul în care s-a lansat „Glissando” și 
până la următorul film, „Iacob” (n.r.: 1988), există o pauză 
mai mare ca oricând anterior în filmografia dumneavoastră? 
M.D.: Am fost pus deoparte pentru vreo trei ani. După care 
am scris „Iacob” și a mai durat până să fie aprobat. După 
„Glissando” chiar se hotărâseră să mă termine. Aici era un 
război între ștabii de la Comitetul Central, Dumitru Popescu 
și Petru Enache, care s-au bătut cu filmul meu, cu mine 
la mijloc. Popescu îl lovea pe Enache, Enache înghițea, el 
fiind cel care păstorea cultura, deci inclusiv cinematografia. 
Habar nu avea de filmul ăsta – când s-a făcut, ce scenariu a 
avut – dar s-a nimerit cu el în brațe și Popescu a început să-l 
plesnească. Popescu era la vremea aceea cam marginalizat, 
se zbătea să redevină Președintele Comisiei Ideologice și să 
reintre în grațiile Conducerii. 

F.M.: Totuși pentru elita culturală – dar și pentru cinefili 
și spectatori – filmele dumneavoastră constituiau un 
eveniment la vremea respectivă. Care era reacția acestei 
elite, formată din artiști și critici, atunci când un film al 
dumneavoastră, așa cum a fost cazul lui „Glissando”, avea 
probleme cu cenzura?
M.D.: Criticii nu scriau, se dădeau la fund. Sau unii dintre 
ei, cum era cazul lui Valerian Sava, scriau cronici negative 
ca să facă plăcere partidului.  Când Pintilie a avut  probleme 
cu „De ce trag clopotele, Mitică?” (n.r.: regie Lucian Pintilie, 
1981), o grămadă de scriitori au semnat un fel de memoriu 
în favoarea filmului. Dar asta nu s-a întâmplat pe o cale 
obișnuită. Nu era numai din entuziasm și din respect. Există 
tot felul de situații personalizate. Atunci am fost și eu 
întrebat dacă vreau să scriu ceva despre film și am scris un 
articol pe care l-am publicat în revista „Săptămâna”, condusă 
de Eugen Barbu, în pofida faptului că Barbu înjurase filmul. 
Barbu era vindicativ. A văzut „Croaziera”, l-a înțeles foarte 
bine, pentru că era un om deștept, nu un troglodit, și a 
anunțat Comitetul Central de aluziile pe care le făceam prin 
parabola din filmul acela. Atunci, la un an de zile de când 
filmul ieșise pe piață, s-a adunat din nou Comisia Ideologică 
ca să vizioneze încă o dată „Croaziera” și să mă întrebe cine 
e Ăla și cine e Aia. 

F.M.: Care au fost circumstanțele în care ați fost lăsat totuși 
să faceți un alt film, „Iacob”, după „Glissando”?
M.D.: S-a întâmplat ceva în Comitetul Central de m-au lăsat 
să-l fac. Enache, pe care l-a batjocorit Popescu din cauza lui 
„Glissando”, s-a crispat și n-a dat voie să iasă filmul timp de 
trei ani, în care mă chema ca să mă convingă să scot toate 
scenele cu nebuni, toate scenele cu apă și cu jocul de cărți – 
adică mai tot. Dar până la urmă a intrat la necaz – de altfel, în 
preziua Congresului Culturii, pe care trebuia să-l prezideze, 
a și fost găsit mort, în condiții suspecte. Eu tot încercasem, 
între „Glissando” și „Iacob”, să ajung la el cumva ca să 
dezmorțesc situația – nimeni nu se uita măcar pe scenariile 
pe care le dădeam la aprobat. Înțelegeam că le era frică, că 
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aveau nevoie de un salariu. Soluția era să mă duc în biroul 
fiarei, la Comitetul Central și să întreb „Ce aveți de gând 
să faceți cu mine?”. În ciuda insistențelor mele, nu a vrut 
să mă primească. Într-o zi, însă, m-au căutat să-mi spună 
că tovarășul Enache vrea să stea de vorbă. M-am dus acolo 
și mi-a spus – după tot ce pățisem în acei trei ani în care 
mă dăduseră chiar să lucrez la o tipografie și să mă reciclez 
moral, în mediu sănătos, muncitoresc: „Tovarășe Daneliuc, 
dumneavoastră nu vreți să faceți un film după atâta vreme?”. 
Rămâi interzis. Am început să-i spun că aș vrea să adaptez 
cartea lui Buzura. A mârâit, știa că și cartea a avut ceva 
probleme și atunci i-am zis că am un scenariu după „Iacob”, 
a lui Geo Bogza, și nu i-a sunat rău. Geo Bogza avusese o 
poziție ambiguă față de putere – stilul lui descindea din 
modernism și a fost o bună bucată a vieții sale considerat 
un excentric în ceea ce scria, dar după aceea s-a liniștit și cu 
regimul. Era de neașteptat ca Enache să fie dispus să mă lase 
să fac un film cu mineri, mai ales că recent prim-ministrul 
Ilie Verdeț fusese huiduit și sechestrat în Valea Jiului – 
ceea ce, evident, era cu totul original în comunism. Și mi 
l-a aprobat, pentru că știa oricum că urmează să plece din 
funcția aia. După scurt timp a și pățit ce a pățit. 

F.M.: Minerii din filmul dumneavostră sunt pasivi. Nu pare 
că ați dorit să aduceți și un omagiu gestului de revoltă pe 
care îl amintiți.
M.D.: Eu am părerea că societatea românească a fost în toată 
istoria ei o societate adormită. De-aia are și imnul pe care îl 
are și i se potrivește perfect. Toate imnurile lumii incită la 
vitejie, la eliberare, la libertate, la alungarea dușmanilor, dar 
nu la trezirea din somnul mortal, de care sunt făcuți vinovați 
doar tiranii, nu și cei care dorm.

F.M.: Sperați că semnalând lucrurile acestea în filmele 
dumneavoastră, ați putea să schimbați percepția oamenilor 
asupra realității sociale?
M.D.: Nu mă interesează să schimb nimic. Mă consider un 
emigrant. Nu am simțit așa dintotdeauna, ci doar în timpul 
din urmă. Am avut o dorință de a trezi niște conștiințe, dar 
nu o mai am. 

F.M.: Începutul filmului, cu cadrele foarte scurte și aproape 
suprarealiste, exista din scenariu?
M.D.: Nu exista. Aia era o copertă despre destinul românului 
care până și cu dinamita în burtă înfulecă, așa încât ultima 
lui senzație să fie gustativă. Desigur, și spaima. Mâncarea 
aceea avea o culoare specială, care să trimită înspre ceva. Iar 
restul cadrelor erau inspirate din alte scrieri ale lui Bogza, 
dar am băgat și de la mine – povestea cu soția, de exemplu. 
Din cauza aceasta, Bogza a fost circumspect cu filmul, ca 
și Săraru. Probabil e normal ca scriitorii să aibă o astfel de 
reacție, pentru că nu mai pot simți lucrul respectiv drept 
al lor. Am vrut ca bucata aceasta să fie diferită de restul 
filmului, deoarece nu făcea parte din corpul lui, ci constituia 
doar un mod de a expune pe scurt o idee, după care se trecea 
la povestirea propriu-zisă. Momentul acesta prefigura 
destinul lui Iacob. 

F.M.: În cazul a două filme pe care le-ați realizat există o 
sincronizare cu un alt regizor care realiza filme în anii aceia, 
cu Alexandru Tatos. „Proba de microfon” este într-o zonă 
de cinéma vérité ca și „Secvențe” (n.r.:1982, regie Alexandru 
Tatos). Iar „Întunecare” (n.r.:1985, regie Alexandru Tatos) 
este, ca și „Glissando”, realizat după un roman al lui Cezar 
Petrescu și dus tot într-o zonă parabolică. Iar dumneavoastră 

ați și jucat într-un film al său, în „Casa dintre câmpuri” 
(n.r.:1980, regie Alexandru Tatos) un rol principal. Erați mai 
apropiat de el decât de ceilalți regizori ai generației?
M.D.: Da. Eu stăteam pe strada Armenească și el pe strada 
Toamnei și jucam tenis împreună. Am fost prieteni și bârfeam 
împreună regimul. Știam fiecare ce scria celălalt. Nu m-a 
deranjat niciodată că era în front cu mine, dimpotrivă, mi-
ar fi plăcut să fie încă alți douăzeci. Ar fi fost mult mai bine 
pentru cinematografie. Nu puteam să discut cu colegii mei de 
generație, pentru că majoritatea erau turnători. Am făcut cu 
Tatos felurite scrisori. De pildă, îi reclamam lui Ceaușescu 
că ăștia de la Consiliul Culturii nu respectă indicația lui de a 
nu exista cenzură în „socialismul multilateral dezvoltat”. Așa 
că îi pâram lui Ceaușescu pe ăia de la Consiliul Culturii care 
ne hinghereau filmele. Sigur că el nu reacționa la așa ceva și 
că scrisorile alea nu ajungeau la el. Dar ceva tot se producea 
pe circuit – vedeau că reclamăm, că ne adresăm, că facem 
ceva. Scriam scrisorile astea împreună cu Tatos, după care 
mergeam după semnături la ceilalți dintre care cei mai mulți 
spuneau: „Bă, nu cred că e momentul.”. „Nu? Dar atunci când 
e momentul?” Alții se dădeau răniți, plecați, nu-i mai găseai. 
Și mai erau cei care se grăbeau să citească și să iscălească 
pentru că oricum știam bine că erau turnători, că au grad și 
sunt plătiți de Securitate. Le dădeam scrisorile și lor, ca să 
știe și Securitatea, pentru că nu era bine să faci lucrurile să 
pară oculte. Astfel Comitetul Central era informat înainte 
chiar să ajungă scrisoarea. N-am avut în afară de Tatos un 
alt prieten cu care să pot vorbi și cu care să mă situez față de 
vremurile pe care le trăiam. Și am jucat în filmul lui pentru 
că el mă vedea pe mine în rolul respectiv. Aveam dubii, dar 
până la urmă m-a convins. 
Dar și așa, a fost o perioadă care o să rămână distinctă în 
istoria cinematografiei românești, dacă cineva o să se aplece 
asupra ei, deoarece cred că față de ce a fost înainte și mai 
ales față de ce a fost după, se remarcă. Mă rog, nu vreau 
să fac eu judecăți de valoare, nu e treaba mea. Dar sper să 
apară o generație de critici mai onești decât cei pe care i-am 
avut noi. Nu am avut critici, ci doar câțiva cronicari, unii mai 
răsăriți. Niște critici trebuie să fie în stare să discearnă între 
curente, să poată face asocieri între tendințele internaționale 
și cele românești, influențe între regizori etc. Și nu poți să 
faci asta dacă n-ai obiceiul burții pe carte. 

ANII ’90 – 2000

F.M.:Ați scris scenariul filmului „A unsprezecea poruncă” 
înainte de Revoluția din 1989, dar l-ați realizat imediat 
ulterior. În ce fel s-a schimbat proiectul în urma 
evenimentelor respective?
M.D.: Nu s-a schimbat decât în măsura în care prefiguram în 
scenariu faptul că se va naște o „democrație originală” și că 
după un dictato se va naște imediat un altul. Finalul filmului 
cam despre asta vorbește. Acest detaliu l-am adăugat după 
decembrie 1989.
Am realizat „A unsprezecea poruncă” (n.r.: 1991) în paralel 
cu „Tusea și junghiul” (n.r.: 1992), doar că în anotimpuri 
diferite. Nu aș fi intrat din proprie inițiativă să adaptez 
opere de Ion Creangă, dar s-a întâmplat în felul următor: 
cu „Iacob”, Dulea suferise o înfrângere, și după ce comisia 
lui Popescu îl aprobase el încă voia să facă tăieturi în film 
acolo unde vedea că e periculos. Așa că a trebuit să-l atac 
din direcția lui Dumitru Popescu de astă dată – care minase 
„Glissando”, dar a salvat „Iacob” până la urmă. M-am dus 
la el și i-am spus: „Uitați ce face tovarășul Dulea cu viza 
dumneavoastră!” Omul i-a dat un telefon și astfel lucrurile 
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s-au liniștit. Iar Dulea a ținut, bineînțeles, să se răzbune. 
Și pentru că eu venisem cu mai multe scenarii care nu se 
aprobaseră, m-a chemat la el și m-a întrebat la mișto: „De ce 
nu faceți dumneavoastră un Creangă, nu v-ar plăcea?” M-am 
uitat la el și i-am zâmbit, iar el a continuat: „Fata moșului 
și fata babei nu v-ar plăcea să faceți?” „Am să mă gândesc, 
tovarășe Dulea.”. Am plecat de la el de la birou, iar seara 
m-am întâlnit cu familia Mihăilescu (n.r.: Florin și Svetlana 
Mihăilescu, director de fotografie, respectiv scenografă, 
cu care Mircea Daneliuc a colaborat în repetate rânduri). 
Le-am zis: „Uitați ce vrea ăsta, să adaptez Creangă.”. L-am 
înjurat, dar după aceea ne-am spus: „De ce să nu-l facem 
ca pe o pictură naivă, să ne distrăm și noi?” Iar adevărul e 
că a fost o atmosferă de vacanță la filmare. Am avut parte 
de un scenograf extraordinar, Alioșa Stancu, care, indiferent 
ce nebunii îi ceream să facă, se gândea un pic și venea cu 
ideea. Am început să filmez „Tusea și junghiul” în vara lui 
1989, luând o pauză pentru filmările de iarnă. A venit, însă, 
Revoluția și am cerut imediat aprobare pentru scenariul de 
la „A unsprezecea poruncă”, la care țineam mai mult, fiind 
mai proaspăt, și despre care știusem că nu mi l-ar fi aprobat 
nimeni pe vremea comunismului. Am intrat în filmări în 
iarna lui 1990 cu acest film, dar la un moment dat au venit 
timid la mine cei de la România Film și m-au întrebat: „De ce 
nu vreți să continuați filmul (n.r. „Tusea și junghiul”), sunt 
bani investiți deja în el?”. Eu voiam să îl abandonez, dar până 
la urmă mi-am zis: „De ce nu?” Nu consideram inițial că era 
un proiect pentru mine, îl vedeam ca pe o mică punte spre 
altceva, dar la filmare a început să ne placă și am intrat în 
el cu adevărat. 

F.M.: Neștiind toate aceste detalii, am fi putut jura că 
proiectul a fost inițiat într-un spirit similar cu cel al lui 
Lucian Pintilie, care a adaptat, în „De ce trag clopotele, 
Mitică?”, o parte a operei lui Ion Luca Caragiale într-o cheie 
diferită de toate celelalte transpuneri anterioare.
M.D.: La mine nu a fost aceeași situație, așa cum v-am spus. 
Am vrut să-l fac ca pe o pictură naivă și, răsfoind diverse 
albume, am dat peste astfel de costume. I-am cerut Svetlanei 
Mihăilescu (n.r.: realizatoarea costumelor) să-mi facă așa 
ceva și a găsit o soluție. Actorii nu jucau foarte comod în ele, 
dar le-am considerat spectaculoase și în plus îi obligau la 
anumite mișcări speciale. Corul de spectatori l-am introdus 
pentru a crea un contrapunct comic. Fiindcă la moară 
trebuiau să existe tot felul de clienți, și ca să nu fac din ei 
o masă amorfă de figuranți, i-am băgat în acțiune – lucru 
cerut, de altfel, și de decorul senzațional în care e plasat 
totul (mă refer la colinele respective). 

F.M.: Aceste prime două filme realizate după 1989 par să 
constituie o tranziție în cariera dumneavoastră, dinspre o 
perioadă de factură mai clasică spre una cu tendințe satirice 
pronunțate. Deja începând cu „Patul conjugal” (1993) mixați 
diferite registre stilistice și tonuri, spre deosebire de tot ceea 
ce ați realizat anterior, unde preferați constructuri unitare. 
M.D.: Dacă aș fi putut realiza filme de satiră socială efectivă 
în timpul comunismului, o făceam. Nu s-a putut, și atunci a 
trebuit să găsesc alte procedee de a mă exprima. După 1989, 
am dat practic drumul și la dimensiunea asta. Nu acele două 
filme au pregătit calea spre satiră, predispoziția asta era în 
mine. 

F.M.: Tot „Patul conjugal” este primul dintr-un șir lung de 
filme în care surprindeți isteria societății românești post-
1989. 

M.D.: Păi sper că sunteți de acord cu mine că suntem o 
societate isterică, care nu ne mai facem bine. Isteria a 
început imediat după 1990 și nu s-a sedimentat nimic. Ne-
am tot spus noi că așa e cu Revoluția, că ne trebuie vreo 20 
de ani ca să aibă timp mâlul să se depună la fund. Ei bine, 
nu se depune deloc, mâlul ăsta s-a amestecat cu apă și așa îl 
tragem după noi, asta înghițim. 

F.M.: În perioada în care concepeți scenariile, faceți o muncă 
de documentare din viața de zi cu zi?
M.D.: Nu am făcut documentare decât la filmele care nu îmi 
erau familiare ca mediu, sau ca epocă. Am făcut la „Iacob”, 
la „Glissando”, sau la „A unsprezecea poruncă”. La un film 
precum „Patul conjugal” nu aveam motive să mă documentez 
suplimentar, pentru că era lumea în care trăiam la acel 
moment. Trebuia doar să deschid ochii.  

F.M.: În filmele de după 1989 aduceți la suprafață anumite 
elemente grotești pe care înainte le păstrați într-un ton mai 
moderat. 
M.D.: Subiectele pe care le-am abordat înainte de 1989 nu 
predispuneau la asta - lumea comunistă a fost una crudă, 
sucită, chiar tragică, dar nu lăsa impresia unei lumi grotești. 
Odată treziți în plină democrație, ne-am dat măsura și lumea 
a devenit grotescă. Pentru că asta am văzut în jurul meu, 
filmele mele au luat această turnură.

F.M.: Încă de la „Croaziera” construiți elementele grotești ale 
filmelor dumneavoastră prin asocierea cu acte fiziologice. 
Dacă acolo căpitanul Proca se strică la stomac din cauză că 
bea apă direct din Dunăre, în „Senatorul melcilor” (1995) 
protagonistului i se face rău și vomită din cauza melcilor 
pe care i-a mâncat, însă continuă să încerce să o seducă pe 
Cecilia Bârbora, iar în „Marilena” (2009) toate personajele 
principale sunt surprinse stând pe W.C., filmul terminându-
se cu un moment de liniște – singurul, de altfel – al 
protagonistei, petrecut în locul deja menționat.  
M.D.: În „Croaziera” cenzura a fost foarte deranjată de 
detaliul acela: era de neconceput ca tovarășul să se strice la 
stomac în timp ce conducea un grup de oameni; l-au socotit 
o blasfemie. Fiziologia este un factor caracterizant pentru 
un om. Felul în care se comportă el fiziologic te poate lămuri 
asupra psihologiei lui. Spre exemplu, Proca din „Croaziera”, 
chiar în situația aceea, continuă să conducă echipajul. Un alt 
personaj, precum cel din „Senatorul melcilor”, se comportă 
complet altfel, crede că e sfârșitul lumii, evocă extincția, etc. 
Sau imaginați-vă același lucru petrecându-i-se moșului din 
„Tusea și junghiul” – imediat ar fi trecut în zona comicului. 
F.M.: Dacă în filmele anterioare realizate după 1989 
urmăreați destinele unor personaje afectate de perioada de 
tranziție socială, în „Senatorul melcilor” treceți în tabăra 
celor responsabili de construcția noii societăți, și anume în 
cea a politicenilor. 
M.D.: Societatea democratică românească era la începuturi. 
Sigur că după Revoluție toți am sperat că se va schimba 
fundamental situația în țara asta. Iliescu a zis imediat după 
Revoluție că vrea o democrație originală, și el a câștigat, 
fiindcă a pus bazele acestei pseudo-democrații care ne 
mănâncă zilele. Politicienii care au apărut în Parlament 
păreau la început că provin din tabăra revoluționarilor. Erau 
o grămadă care apăreau în talk-show-uri pe la televiziune 
pentru a-și face reclamă, dar începea să se constituie o 
categorie de persoane venale de care azi Parlamentul e 
suprapopulat. Când am conștientizat lucrul ăsta, am scris 
scenariul cu acest senator, pornind de la mai multe modele 
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din Parlament. Nu se poate schimba nimic prin satiră socială, 
toate astea sunt făcute de dragul artei și pentru spălarea 
negrelii de pe sufletul artistului. Dar spectatorul, orice i-ai 
arăta tu și oricât s-ar emoționa în sala de cinema, se duce 
acasă și uită totul în 24 de ore. Cred că nicio carte nu a 
schimbat nimic și niciun film nu schimbă nimic în societate.

F.M.: Totuși, în perioada imediat ulterioară Revoluției 
păreați că aveați speranțe, fiind implicat civic.
M.D.: Am avut, sigur că am avut.

F.M.: Insistăm asupra acestui fapt deoarece nu aveți niciun 
film de după 1989, nici măcar cele două realizate în 1990, 
care să reflecte această stare. 
M.D.: Pentru că nu consider speranța utilă societății. Ea 
nu duce la nimic, decât la o stare de apatie generală și la 
o atitudine de stat cu mâna întinsă, cum fac țăranii care în 
prag de alegeri se pregătesc să primească ceva și își golesc 
cămările și șurile. Or, eu consider speranța o chestiune bună 
pentru moral, dar complet inutilă pentru societate. Speranța 
e în urna de vot, și nici atunci. Nu e treaba unui creator să 
lase speranțe personajelor. Pentru speranță trebuie mers 
la biserică. Și se construiesc biserici din ce în ce mai mari 
pentru treaba asta.

F.M.: Dintre toți regizorii români, dumneavoastră păreți 
cel mai vehement în satirizarea problemelor societății. În 
plus, foarte puțini alți cineaști aleg să surprindă viața unor 

personaje aparținând clasei de jos.
M.D.: Este reflexul unei mari dezamăgiri pe care am trăit-o 
după 1989, alături de întreg poporul ăsta, numai că la unii 
se manifestă într-un fel, iar la mine s-a manifestat în sensul 
că am încercat să arăt cu degetul, să ridiculizez anumite 
lucruri, sau chiar să batjocoresc paseismul și lenea, somnul 
veșnic al românului. 
Iar cu privire la reprezentanții clasei de jos în filmele 
mele, mărturisesc că îmi plac mai mult, pentru că au un 
limbaj special și savuros, atât cât pot ei să folosească limba 
română. Au un fel original de a se raporta la evenimente, au 
o psihologie simplă pe care și-o doresc complicată, de unde 
derivă un comic infinit. Mi se par mult mai ofertante decât 
un personaj intelectual, care se raportează la societate cu 
reținerile lui, nu se aruncă în lume. Îmi creez contacte cu 
astfel de oameni de câte ori am ocazia. Am fost bine sfătuit 
când eram student să fac studii de personaje pe stradă. L-am 
urmărit pe unul pe stradă câteva ore fără să interacționez cu 
el și așa mi-am scris primul scenariu. Apoi, mi-am petrecut 
foarte multe ore în Gara de Nord, și cum aveam timp liber, 
țuști în Gara de Nord. Am rămas cu obiceiul ăsta și de câte 
ori am ocazia iau metroul, sau autobuzul, sau mă duc la 
pescuit printre ei, în orice caz sunt atent la dialog, gestică, 
fizionomii și la felul cum gândesc lucrurile.
În toate filmele mele am apelat și la neprofesioniști. Și 
Nicolae Albani (n.r.: interpretul lui Proca în „Croaziera”) era 
aproape neprofesionist. El a fost un muncitor transformat 
în cântăreț de operetă, nu avea studii. Avea o voce de tenor 
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și l-au luat la operetă. După un timp, nu l-au mai considerat 
bun și l-au trimis la teatrul din Brașov, unde a avut mai mult 
funcții organizatorice și juca puțin. Am riscat enorm luându-l, 
dar am fost și condiționat pentru că am avut o problemă cu 
George Constantin, cel care trebuia inițial să interpreteze 
rolul. Pe Albani l-am chemat la probă, iar el lucrând de ceva 
timp în domeniul activismului de circumstanță, căpătase 
ceva de acolo. Nu l-aș fi distribuit în condiții normale pentru 
că vedeam că e timorat de aparat și aveam de gând să fac 
filmul cu George Constantin. S-a stricat treaba cu George cu 
o zi înainte de filmare și l-am chemat pe el, intrând direct 
în filmare. În primele două zile mi-a consumat un sfert din 
pelicula filmului, deoarece cum băteam clacheta, se tâmpea 
și își uita textul, așa că l-am filmat doar atunci când nu se 
știa filmat.
E important să cunoști actorul foarte bine înainte de a porni 
la filmare, să-i cunoști zonele în care poate da maximum 
de expresivitate. Vă vorbeam despre Albani mai devreme, 
dar vă pot da și alte exemple de actori care sunt luați exact 
pentru că pot funcționa la maximumul lor într-o anumită 
gamă, sau culoare. În general, când pornești la drum ca 
regizor ai nevoie să te sprijini măcar pe un actor, ca să nu 
mai vorbesc de operator. Trebuie să știi că te lași pe el și că 
e pământ ferm, dacă ai vreo nesiguranță.

F.M.: Ce se interpune între aceste persoane pe care le 
cercetați cu atenție și personaje sunt actorii înșiși, care 
de multe ori provin din alte clase sociale. Cum lucrați cu 
aceștia pentru a șterge urmele lăsate de clasa socială din 
care provin?
M.D.: Nu poate orice fel de actor să facă asta, indiferent 
de cât de mare e. Trebuie să aibă un dat personal care să-l 
predispună la a interpreta o anumită categorie de roluri. 
Acesta a fost cazul lui Albani, la care am intuit că are ceva 
în el de activist politic. Dacă l-aș fi pus în rolul boierului 
scăpătat din „Glissando”, nu ar fi făcut față, pentru că nu 
avea rasa în el. De aceea, încerc să văd la probe spre ce 
sunt înclinați actorii, cum s-au format din adolescență și 
cât acces retroactiv au la lucrurile pe care le-au acumulat 
cu timpul. Vă dau exemplul Rodicăi Tapalagă, în „Sistemul 
nervos” (n.r.. 2005) - eu aveam altceva în cap pentru acel 
rol, îmi doream o femeie de la țară și chiar m-am dus la țară, 
nevastă-mea filma și eu încercam să le introduc pe țărănci 
în rol. Dar, deși perfecte fizionomic, randamentul precar. Or, 
Rodica Tapalagă a fost frumoasă în tinerețe, ironică, avea 
tot felul de grații de femeie care se știe bine și nu aveam 
nevoie de așa ceva pentru personajul respectiv. Dar, din 
cauză că eșuasem cu cele rurale, și cu alte câteva actrițe, nu 
am avut încotro și am chemat-o să vorbim. Îmbătrânise, era 
și bolnavă, și se apropia cumva de personaj, deși era foarte 
diferită de ce aveam eu în cap. Până la urmă, am convins-o 
să accepte rolul și în funcție de ea am introdus motivul 
„Traviatei”, fizionomia ei dictând asta.

F.M.: Muzica de film pare foarte importantă pentru 
dumneavoastră. De fiecare dată apelați la alte mecanisme 
muzicale pentru a potența situațiile. Spre exemplu, deși 
„Cele ce plutesc” (2009) e la celelalte niveluri mai curând 
realist, prin muzica nostalgică pe care o folosiți capătă alte 
conotații. În „Marilena” muzica pare construită pe baza 
unor sunete din imediat, precum soneria unui telefon sau 
zgomotele unui joc de calculator.
M.D.: Muzica nu trebuie să calchieze imaginea, trebuie să 
aibă o viață personală, să intre în contrapunct cu imaginea 
și să-i aducă sensuri suplimentare. Asta se-nvață și-n școală. 

Că personajele sunt crude în „Cele ce plutesc” e adevărat, 
dar muzica semnalează că totul e dictat de nostalgia ieșirii 
dintr-o sărăcie milenară și fără sfârșit, de dorința lor mare 
de a se realiza între străini. La „Marilena” nu am căutat 
neapărat asta, dar cu siguranță aveți dreptate, pentru că 
atunci când se scrie muzică pentru o secvență, cer să se preia 
din elementele sonore prezente în cadru, pentru ca muzica 
să se încorporeze în imagine. 

F.M.: De obicei indicați compozitorului lucruri clare cu 
privire la muzica pe care doriți să o compună pentru filmul 
respectiv?
M.D.: Da, sigur. De pildă, la „Sistemul nervos” din capul 
locului am vrut să introduc „Traviata” peste situațiile 
grotești, tot în ideea de contrapunct sonor. Și am vrut să-mi 
cânte „Traviata” un lăutar, așa că l-am convocat pe Ioniță 
din Clejani. I-am dat un CD cu arii din „Traviata”, el nu are 
chestia cu notele, și i-am spus : „Domnule, fă-mi o adaptare 
la acordeon după ureche, cum îți vine.”. A făcut el ceva, 
dar n-a fost bine, urechea lui nefiind obișnuită cu opera, și 
atunci nu am avut încotro și i-am cerut compozitorului să 
facă muzica pe acordeon, ca și când ar fi fost cântată de un 
lăutar. Sigur că e mai cultă compusă de un autor; dacă ar fi 
fost cântată de un lăutar ar fi existat disonanțe, lungimi noi, 
lălăituri care dădeau muzicii o altă fizionomie. Nu e rău ce 
a rezultat, dar intenția inițială era de a mă îndrepta spre un 
compozitor urechist.

F.M.: „Sistemul nervos” este unul dintre filmele în care v-ați 
jucat cel mai mult cu registele: aveți momente de musical, 
unele agit-prop, totul pe un fond de farsă.
M.D.: Era un grand-guignol, un fel de farsă proteică. 
Protagonista face, prin intermediul televizorului, tot felul 
de fixații: pentru un prezentator, pentru un tip de muzică, 
pentru telenovele. Trăiește în permanență prin televizor, nu 
în realitatea imediată. 

F.M.: După „Senatorul melcilor”, cu care ați fost în competiție 
la Cannes, nu ați mai realizat filme timp de aproape opt ani. 
De ce?
M.D.: Eu aveam în pregătire, când am plecat la Cannes în 
1995, două serii și opt episoade mari de televiziune despre 
poetul Ovidiu. Ar fi fost un film foarte costisitor, trebuia să 
construiesc scenografic totul de la zero. Și am construit o 
parte – până să plec la Cannes, deja construisem un fel de 
sat dacic foarte ingenios, pentru că era pe o râpă care dădea 
spre o mare azurie la Eforie Sud. Făcusem și o magazie de 
costume, una de arme, una de recuzită. Când m-am întors 
de la Cannes nu am mai găsit devizul, pentru că s-a furat. 
În acei opt ani de pauză am luptat cu ei prin tribunale și 
am publicat și primele mele cărți. La „Ambasadori, căutăm 
patrie” (n.r.: 2003) am intrat producător executiv, ca să nu 
mi se mai fure bugetul, și tot mi-au luat banii de sub mine. A 
trebuit să opresc producția imediat după filmări, așa că cine 
a vrut să continue pe gratis, a continuat, iar cine nu, a plecat. 
Am dus filmul mai departe aducând haine de acasă, machiaj 
de acasă, rugându-i pe toți să filmeze pe gratis, pentru că nu 
mai aveam cu ce să plătesc. După ce am predat materialul 
filmat, nu am mai avut bani pentru sonorizare, și doar după 
opt ani de scandaluri și procese Ministerul Culturii a mai 
plătit aproape încă o dată tot bugetul pentru a-l finaliza. 
Așadar, „Ambasadori, căutăm patrie” l-am filmat în 1995 și 
l-am încheiat abia în 2003. În felul ăsta, și relațiile pe care 
mi le creasem la Cannes s-au întrerupt, pentru că nu mai 
aveam filme noi de arătat.

interviu
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de Andrei Gorzo

„Ca mulți alții din generația mea, credeam în schimbare, în posibilitatea 
de a schimba cursul lumii începând de mâine. Oricine neagă acum 
aspirația asta nu știe cum era sistemul de caste din epoca Horthy, nu 
știe ce însemnau acei trei milioane de cerșetori.”
Miklós Jancsó€ 

„Filozoful polonez [Leszek] Kołakowski spunea că utopiile trebuie 
postulate, chiar dacă sunt aproape imposibil de realizat, deoarece 
doar odată postulate se poate vorbi despre cât de realizabile sunt. Eu 
cred că una dintre datoriile importante ale artistului este aceea de a 
postula utopii, de a le aduce în rândul posibilităților realizabile. Sigur că 
problemele realizării lor trebuie recunoscute, dar artiștii ar trebui să-și 
facă această datorie de a aduce utopiile în zona fezabilului. Ce încercăm 
noi să facem, cu scenele astea de celebrare și euforie, este să prezentăm 
publicului acele momente de eliberare utopică ce dau avangustul stării 
utopice spre care trebuie să năzuim și să tindem o viață întreagă.”
Gyula Hernádi2, scenaristul lui Jancsó

ISTORIA RECONSTITUITĂ NU ILUZIONIST, CI RITUALIC

Teatru politic de tip brechtian? Sărbătoare comunistă cu dansuri și cîntece 
(pseudo)folclorice, cu actori, balerini și gimnaști compunând tablouri 
vivante alegorice? Musical? Gulaș-western „de cavalerie”, cu uniforme 
și cai în imensitatea pustei maghiare? Retorică cinematografică neo-
eisensteiniană a luptei de clasă? Revoluție woodstockiană a tinerilor, cu 
bacanale nudiste, chitariști pletoși și invocări ale unor energii păgâne? 
„Psalmul roșu” / „Még kér a nép” (1972) al lui Miklós Jancsó sintetizează 
toate aceste elemente.

Ca punct de plecare, „Psalmul…” este un film istoric: ca toate filmele non-
documentare realizate de Jancsó între 1965 („Drumul meu spre casă” / 
„Így jöttem”) și 1987 („Un anotimp al monștrilor” / „Szörniek évadja”), cu 
o singură excepție („La pacifista”, realizat în Italia în 1970), el reconstituie 
niște evenimente din trecut – niște răscoale țărănești izbucnite în 
Ungaria la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar nu le reconstituie iluzionist-
mimetic, ci ritualic. „Găsesc ridicole filmele care tratează evenimente 

istorice într-un stil realist”, declara Jancsó într-un interviu din 19853. 
„Toată lumea știe că filmul e realizat în prezent. Epoca în care e plasat 
e, de fapt, una despre care știm puține lucruri. Să luăm, de pildă, serialul 
de televiziune italian despre Marco Polo [realizat în 1982, în coproducție 
cu SUA – n.m., A. G.]. E ridicol să-ți imaginezi că întâlnirea dintre Marco 
Polo și împăratul Chinei a decurs în circumstanțele pe care le prezintă 
filmul. Filmele de felul ăsta își tratează spectatorii ca pe niște copii: ce le 
oferă, pe post de filme istorice, sunt un fel de cărticele cu poze colorate.” 
În cartea ei din 1977 despre Jancsó, Yvette Biro (care a lucrat ca editor 
de scenariu la mai multe dintre filmele regizorului maghiar, printre 
care și „Psalmul roșu”) descrie pe larg o altă racilă a filmului istoric: 
demagogia – „utilizarea abuzivă a evocărilor trecutului pentru a justifica 
evenimentele prezentului”, conform unei teleologii de factură (cel mai 
adesea) romantic-naționalistă. Biro consideră că „evocarea solemnă și 
patetică a trecutului e cu atît mai evidentă la popoarele mici, scuturate 
în toate sensurile de furtunile istoriei”, căci acolo funcționează flagrant-
compensator: „Chiar dacă admitem caracterul relativ progresist al 
creării unor conștiințe naționale vivace în secolul al XIX-lea, al trezirii 
amorului propriu național în micile popoare est-europene, vremurile 
acelea s-au dus de mult. Mistificată și șovină, conștiința națională n-a 
mai reușit să se reînnoiască într-un sens progresist – decât, într-o 
anumită măsură, după 1945, ca reacție la «contramitizarea» la fel de 
intensă a dogmei staliniste. (…) Dar, cu cât acest cult al tradițiilor este 
mai emfatic și mai hiperbolic, cu atât își trădează mai rău conținutul 
retrograd. Și, până la urmă, această conștiință națională excesivă devine 
chiar antiistorică: selecția și manipulările pe care le comite proiectează 
arbitrar în trecut aspirațiile prezentului și nu mai admit ca fiind la 
ordinea zilei decât aspectele pe care le poate justifica prin această 
argumentație abuzivă.”4 (Critica lui Biro li se aplică perfect și filmelor 
istorice românești de tip Sergiu Nicolaescu.)   

Pe de altă parte, tot potrivit lui Biro, Jancsó n-a recunoscut niciodată 
că propriul lui mod de a reprezenta evenimente istorice ar avea ceva 
în comun cu dramaturgia și teoria lui Bertolt Brecht.5 Apropierea e, 
totuși, evidentă. După cum explică teoreticianul și criticul de cinema 
Gilberto Perez, teatrul brechtian (care a influențat enorm, în anii ’60 
și ’70, o practică și o teorie cinematografică ce se doreau revoluționare 
în primul rând pe plan politic, angajamentul lor fiind unul de stînga) e 
„un teatru care-și scoate în față mijloacele de reprezentare – cuvintele, 
actorii, decorurile, costumele, luminile, muzica –, scoțându-le în 
evidență travaliul de semne [sublinierea mea – A. G.]”. Efectul scontat 
este ca spectatorul să nu le mai poată accepta pe post de constituenți 
ai dramei (drama din „Psalmul roșu” fiind cea – istorică – a revoltelor 
țărănești maghiare de la sfârșitul secolului al XIX-lea), ci să le 
accepte ca „referindu-se la o dramă care nu se mai lasă confundată cu 
reprezentarea ei scenică”6. Un „teatru al semnificantului”7 – cum l-a 
numit Roland Barthes –, în sensul că introduce o daltă între semnificant 
și semnificat, între dramă (în cazul nostru, revolta țărănească) și 
montarea sau reenactment-ul ei. Sau un teatru „epic” – cum l-a numit 
Brecht însuși –, în sensul că drama nu mai e „jucată” pentru spectatori, 
ci le este povestită; cu alte cuvinte, actorii povestesc despre personajele 
lor, nu se mai prefac că sunt acele personaje. Acceptând distincția 
trasată de Aristotel între genurile epic și dramatic – în cel dintâi ni se 
povestesc niște fapte, pe când, în cel de-al doilea, faptele se joacă sub 
ochii noștri –, Brecht și-a asumat misiunea de a epiciza teatrul. Prin 
urmare, e ironic – după cum remarcă și Gilberto Perez8 – că regizorii 
și teoreticienii de film influențați de Brecht, în anii ’60 și ’70, au părut 
adesea să-i înțeleagă apelul ca pe un apel la desfiinţarea narațiunii 
(cinemaul mainstream practicând, în mod tradițional, un amestec 
între genurile epic și dramatic.) Următoarea aserțiune a lui Jancsó€ e 
tipică în acest sens: „O poveste, dacă filmul e bun, îl ia pe spectator și 
îl duce pe aripile ei. E evazionistă.” Așadar, atâta timp cât e bine spusă, 
povestea ar fi ceva care nu poate decât să ia spectatorul pe sus: cu alte 
cuvinte, să-l emoționeze prea tare pentru ca el să mai poată reflecta. 
Și e prin definiție iluzionistă – opiacee. Dar tocmai că, sub numele de 
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teatru epic, Brecht oferea un model de spectacol care lucrează frânând, 
deviind sau temporizând potențialele elanuri de implicare emoțională 
ale spectatorului (nu neutralizându-le total: după cum amintește Perez, 
Brecht nu cere nicăieri așa ceva) și amintindu-i acestuia că privește 
niște artiști la muncă (adică nimic opiaceico-magic); totul pentru a crea 
și pentru a menține, între el (spectacol) și spectator, distanța necesară 
pentru reflecție critică și, până la urmă (pentru că acesta e scopul ultim 
al teatrului brechtian), pentru evoluția conștiinței revoluționare a 
spectatorului (într-o accepțiune – bineînțeles – de stînga a termenului). 
Exact în termenii aceștia operează și spectacolul lui Jancsó. Bineînțeles 
că povestea nu e evacuată; e doar dramatizat într-un spirit brechtian – 
adică epicizant în acel sens.     
  
E faimos îndemnul adresat de Brecht actorilor – să spună ce au de spus 
ca și când ar cita. Actorii din Psalmul roșu citează, citesc și recită tot 
timpul. Un țăran citește cu voce tare o scrisoare de Friedrich Engels 
despre situația din Ungaria. Un altul îi citește contelui o listă cu cerințele 
răsculaților. Atunci cînd îi face observație, pe un ton binevoitor, că nu 
știe să citească („N-o lua personal…”) și că primul drept pe care ar trebui 
să-l capete, împreună cu tovarășii săi, ar fi acela la educație, urmat abia 
apoi de alte drepturi, actorul care-l joacă pe tânărul conte citează și el 
– ceea ce citează fiind perspectiva paternalistă a unei părți luminate 
din aristocrație. (După cum observă criticul și teoreticianul Raymond 
Durgnat în eseul său despre film10, a-și eșalona așteptările după cum 
îi povățuiește contele nu înseamnă altceva, pentru viitorul concret al 
țăranilor, decât a aștepta mult și bine.) Atunci când un ofițer le pune 
în vedere răsculaților că s-au autoexclus din rândurile maghiarilor 
– adevărații maghiari fiind patrioți, loiali ș.a.m.d. –, ce face actorul 
îmbrăcat în uniformă este, iarăși, să citeze o viziune asupra lumii: cea 
a aristocrației militare austro-ungare. Atunci când un răsculat se opune 
molestării preotului, actorul prezintă, fugitiv, poziția nonviolentă; 

respinsă prompt de ceilalți, această poziție nu mai revine în discuție pe 
restul duratei filmului (însuși prezentatorul ei e văzut abandonând-o). 
Sunt scandate lozinci. Sunt recitate predici revoluționare. Și, bineînțeles, 
sunt recitați psalmii materialiști-socialiști la care face trimitere titlul 
(și a căror existență e atestată istoric – una dintre sursele de inspirație 
ale filmului fiind, conform lui Durgnat, o carte de astfel de psalmi, 
tipărită pe la 1890 și descoperită într-un anticariat de scenaristul Gyula 
Hernádi).

ATRACȚIILE

Atunci când nu se recită, se cântă – cântece din folclorul maghiar 
(majoritatea fără conținut politic evident, iar unul deochiat de-a binelea), 
dar și cântece din folclorul internațional al luptei revoluționare: astfel, 
două cântece ale Revoluției Franceze, La Marseillaise și La Carmagnole 
(ambele puse pe versuri noi, în maghiară), sunt aduse alături de imnul 
sindicalist american (înainte de asta, un cântec unionist de pe vremea 
Războiului de Secesiune) Johnny Is My Darling (cântat în engleză). Se 
cântă în explozii scurte. Cântecul deochiat (despre o „vecină curvă”) 
încetează după ce intră în coliziune cu soloul rafinat al unui violonist 
(venit, după toate aparențele, cu ofițerii – în orice caz, ei îl apreciază, 
e de-al lor și nu de-al răsculaților), care la rândul său încetează atunci 
când camera de filmare trece mai departe, așa cum a trecut și peste 
explozia de cântec deochiat. Majoritatea cântărilor se pierd cu de la 
ele putere, uneori în zgomotul unor noi acțiuni (nemuzicale), alteori 
în aerul liniștit. Montat de la un capăt la altul pe o câmpie, spectacolul 
are aerul unui festival. Se cântă mobilizator, întru sfidarea dușmanului 
– petrecându-și brațele unii după umerii altora, răsculații fac zid și 
mărșăluiesc astfel spre soldați –, sau se cântă pașnic, în grupuri mici, 
ca la focurile de tabără. Se cântă profesionist (de nicăieri poate să apară 
în cadru, timp de câteva secunde, un mic ansamblu folcloric în toată 
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regula) sau se cântă amatoristic (după scoaterea din peisaj a vechilului 
se încinge o horă). Un chitarist se tot perindă printre diversele grupuri, 
fredonând bucăți de cântec; nu se implică niciodată în dialogurile și în 
scandările de lozinci ale răsculaților, dar e pe-acolo (fredonând Johnny Is 
My Darling) atunci când un tânăr ofițer dezertează și e împușcat de-un 
camarad de-al său, după cum e acolo ca să-i dea binețe (cu un cântec) 
contelui venit să parlamenteze. Alura lui e inconfundabil modernă – nu 
poate fi luat drept altceva decât un folkist de pe la 1970. La acest festival, 
vremea răscoalelor țărănești din Imperiul Austro-Ungar este și vremea 
Revoluției Franceze, este și vremea unei armonii rurale fantasmate, 
precapitaliste și precreștine, este anul 1968 la Paris și la Praga, este 
Woodstock-ul, este revoluția tinerilor, este vremea când (după cum scrie 
J. Hoberman în „The Dream Life” – o istorie socială a Americii anilor ’60, 
așa cum s-a reflectat aceasta pe ecrane) „a te dezbrăca în public era un 
act de moralitate”11, este vremea Marii Orgii menite să dea naștere unei 
lumi noi și mai bune. Piese din bricabracul internațional al contraculturii 
anilor ’60 aveau să devină încă și mai prezente în unele dintre filmele 
„istorice” făcute de Jancsó în anii următori (până la sfârșitul deceniului 
opt): plete, bărbi și cămăși de Iisus, ceremonii cu parfum exotic-religios 
și cu multă nuditate (mai ales feminină, dar nu numai). Realizatorii 
unui film istoric obișnuit – adică automat mincinos, din perspectiva 
lui Brecht și a lui Jancsó – au grijă ca prezentarea lor să alcătuiască 
un întreg indivizibil. În privința asta, ei îl urmează pe Aristotel. Acea 
preocupare pentru indivizibilitatea întregului, menită să-i convingă pe 
spectatori că evenimentele chiar ar fi putut să decurgă și în realitate 
așa cum le văd (căci, priviți, niciun element nu distonează, niciunul nu 
e strident-anacronic, niciunul nu e nelalocul lui), echivalează, pentru 
Brecht, cu mințirea publicului. Întregului indivizibil pe care ar trebui să-l 
alcătuiască, potrivit lui Aristotel, lumea reprezentată într-o operă de artă, 
Brecht îi opune, în cuvintele lui Gilberto Perez, „o autonomie a părților 
– părți care să poată fi extrase din contextul lumii prezentate în lucrare 

și puse în contextul lumii reale, comparate cu realitatea”. Într-un film 
istoric ca „Psalmul roșu”, e vorba despre părți care se cer recunoscute „ca 
provenind din diverse locuri și din diverse timpuri, din diverse întreguri”. 
Conceptul de bază este acela de montaj. 

Una dintre sursele de inspirație ale lui Brecht în teoriile lui despre spectacol 
fusese cinemaul sovietic al anilor ’2012, adus de Serghei Eisenstein și de 
alți regizori pe culmi foarte înalte în ceea ce privea practica și teoria 
montajului. Eisenstein (născut în același an cu Brecht, 1898) își găsise 
o sursă inițială de inspirație în spectacolele populare – circul, bâlciul (și 
nu teatrul de tip aristotelic frecventat de lumea „bună”). „Până atunci, 
arta de avangardă obișnuia să apeleze la discernământul celor puțini, dar 
avangarda înflorită în Rusia Sovietică, în primii ani de după Revoluția din 
1917, își propunea să combine experimentalul cu popularul, căutându-și 
un public și o temelie în rândul maselor largi. Construirea unei societăți 
noi părea să ceară și crearea unei noi arte, capabilă să nu li se mai adreseze 
doar câtorva, ci să-i implice pe toți.”13 Înainte de a-și face formidabilul 
debut ca regizor de film, cu „Greva” (1925), Eisenstein făcuse regie de 
teatru. Unul dintre spectacolele lui, „Înțeleptul” (o montare foarte 
liberă după o piesă clasică de Alexandr Ostrovski), configura scena ca 
pe o arenă de circ. „Personajele erau reprezentate ca paiațe și acrobați”, 
povestește David Bordwell în cartea lui despre Eisenstein. „Emoțiile 
erau exprimate prin cascadorii spectaculoase. Într-o scenă, [un actor] își 
revărsa furia asupra unei caricaturi, aruncându-se cu tot corpul asupra 
portretului respectiv, trecând prin el și aterizând de partea cealaltă după 
o tumbă. (…) [În altă scenă,] eroul făcea echilibristică pe un fir suspendat 
deasupra publicului.”14„Înțeleptul” demonstra concepția lui Eisenstein 
(de la vremea aceea) despre spectacol ca „montaj” – ca asamblare – „de 
atracții”, noțiune căreia, în același an (1923), regizorul îi dedica și un 
eseu-manifest (folosit la vremea aceea pentru a promova spectacolul). 
Mizanscena lui Miklós Jancsó la „Psalmul roșu” se află în descendența 
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acestei concepții eisensteiniene timpurii (ideile marelui regizor sovietic 
aveau să evolueze odată cu trecerea lui la montajul cinematografic). Iar 
„atracțiile” se multiplică în unele dintre filmele realizate de Jancsó în anii 
imediat următori. În „Allegro barbaro” (1979), permanentul festival ce 
constituie viața unei cooperative agricole (una avant la lettre, înființată 
de un boier luminat prin renunțarea la privilegiile lui moștenite, în 
desfiderea regimului Horthy și a aliaților săi naziști) este încă și mai 
elaborat. Țăranii acrobați fac piramide din corpurile lor și umblă pe 
catalige. Câmpia-arenă și cerul de deasupra ei sunt pline de baloane, 
de mingi și de flamuri. Tabăra inamică – militară, nazisto-horthystă – 
nu se lasă nici ea mai prejos. Ofițerii și soldații se dau în leagăne și în 
tiribombe. Aproape mereu au pe lîngă ei o întreagă orchestră sau măcar 
un acordeonist solitar. Merg în cercuri pe motociclete, iar avioanele lor 
se intersectează pe cer cu deltaplane. Nu numai în tabăra țăranilor, ci și-n 
a lor pare să se danseze în permanență, după cum nici nudismul nu mai 
e sinonim cu libertatea (cum era în „Psalmul roșu”) – se practică într-o 
veselie și în tabăra opresoare. Montajul de atracții s-a hipetrofiat, în 
defavoarea antitezelor; foarte clare în „Psalmul roșu”, ele sunt oarecum 
estompate aici de un aparent irepresibil apetit ornamental. 

EISENSTEIN REVIZUIT 

Atât „Allegro Barbaro”, cât și filmul (tot din 1979) care îl precedă, 
„Rapsodia maghiară” / „Magyar rapszódia” (capitolele unu și doi dintr-o 
trilogie anunțată, pe care autorul a abandonat-o), sunt destul de atipice 
pentru perioada respectivă (1966-1987) din filmografia lui Miklós 
Jancsó, prin faptul că protagonistul lor (același boier care dezertează 
din propria clasă ca să trăiască în egalitate cu țăranii) este relativ 
puternic individualizat. Personajele din „Psalmul roșu” (un film mult 

mai tipic în această privință) nu sunt. Ele sînt embleme ale claselor lor 
sociale sau personificări ale unor poziții politice. De pildă, personajul 
țăranului care se face purtătorul de cuvânt al unei presupuse soluții 
pașnice este una cu funcția lui de reprezentare a poziției respective. 
Nu destinul lui individual e chemat să joace un rol în dramă, ci ideea 
al cărei vehicul este. La fel stau lucrurile și cu tânărul ofițer care trece 
de partea răsculaților. Filmul nu insistă deloc pe drama conștiinței 
individuale, obligate să aleagă între datoria de militar și solidaritatea cu 
țăranii. Tânărul nu e „eroul” unei asemenea drame – cum ar fi putut să 
fie dacă realizatorii filmului l-ar fi privit dintr-o perspectivă care punea 
vreun preț pe individualism. În termenii în care a fost conceput filmul, 
meritul tânărului este acela de a nu se pune de-a curmezișul mersului 
corect (marxist) al istoriei, sinonim cu venirea la putere a țărănimii și cu 
irevocabila condamnare a clasei din care face el parte. De altfel, el nici 
nu ocupă prea mult timp avanscena – niciun personaj nu e lăsat să rețină 
atenția spectatorului suficient timp încât să se detașeze ca erou. După 
cum observă, printre mulți alții, și Raymond Durgnat, lupta celebrată aici 
este una colectivă (și sanctificată de teleologia marxistă a istoriei, căreia 
nu voințele și acțiunile individuale îi imprimă direcția), iar maniera de 
prezentare este una corespunzătoare: „Mereu în mișcare, camera nu 
împarte colectivitatea în personaje care conduc lupta și personaje care 
se lasă conduse. Un personaj se impune pe durata unei scene ca lider sau 
ca purtător de cuvânt, pentru ca în scena următoare să-și reia locul în 
grup, să redevină un simplu soldat al revoluției. Multe dintre personajele 
active sunt însoțite de câte un fel de dublură care într-un fel sau altul 
le seamănă, sau care le împărtășește atitudinile într-o asemenea măsură 
încât reiese că ar fi putut să facă exact aceleași lucruri, să inițieze exact 
aceleași acțiuni. (…) Mișcarea individuală există întotdeauna în relație 
cu un grup sau cu mai multe grupuri, pe care le sfidează, le inspectează, 
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le leagă…”€ Pe scurt, avem de-a face cu resuscitarea altor două practici 
eisensteiniene din cinemaul anilor douăzeci: „tipajul” (potrivit căruia 
actorul este chemat să personifice rolul istoric al unei întregi clase 
sociale) și impunerea colectivităților, a grupurilor ca protagoniști (în 
defavoarea individualităților). 

Cea mai evidentă diferență dintre regizorul maghiar și marele 
teoretician-practician sovietic al montajului (nu doar de atracții) este 
aceea că Jancsó aproape că nu montează – în sensul că nu taie. „Psalmul 
roșu” e compus din mai puțin de 30 de cadre (28 e cifra oferită de Durgnat 
în eseul său, deși alți critici, precum Jonathan Rosenbaum15, au numărat 
numai 26). Prezentă încă din primele filme ale cineastului, înclinația lui 
de a coregrafia cadre tot mai lungi se radicalizase pe parcursul deceniului 
șapte – „Siroco” / „Sirokkó” (realizat chiar la sfârșitul deceniului, în 1970) 
reprezentând (potrivit monografiei semnate de Yvette Biro) o primă 
tentativă de a reduce montajul la minimumul absolut, adică de a tăia 
doar atunci când se termină bobina de film. (Lungimea peliculei dintr-o 
rolă – 300 de metri – corespundea unei durate de 11-12 minute.) După 
„Siroco” – un film de 80 de minute, compus în cele din urmă din 12 cadre 
–, Jancsó a repetat pariul cu „Electra, dragostea mea” / „Szerelmem, 
Elektra” (1974), care e compus din numai 10 cadre însumând 70 de 
minute.16  

La Eisenstein (dar și la ceilalți creatori de cinema revoluționar din 
Uniunea Sovietică a anilor ’20), fragmentarea spațiului și a acțiunilor 
prin montaj este permanentă: e menită să tot electrocuteze spectatorul 
și, ocazional, să-l dezorienteze – să-i amintească non-stop că accesul 
său la imaginile cinematografice ale acelor evenimente (cel mai adesea, 
istorice) este mediat, nu e rezultatul cine știe cărei „magii”. În această 
privință, efectul scontat este similar efectului scontat de Brecht, în teatru, 

cu tehnicile lui „antiiluzioniste” (actorul care-și spune textul ca și când ar 
cita cuvintele altcuiva ș.a.m.d.). Împotriva concepției aristotelice despre 
spectacol – spectacolul ca întreg indivizibil –, Brecht însuși prescrisese 
o formă de montaj, inspirat în parte chiar de cinemaul sovietic. (Între 
idealul lui de spectacol politico-didactic și idealul lui Eisenstein există și 
diferențe importante, despre care urmează să vorbim.)

Îndelung asociat „înregistrării pasive” și „teatrului la conservă” – adică 
unei utilizări a tehnologiei cinematografice în scopuri străine de ceea 
ce se înțelegea pe-atunci prin „cea de-a șaptea artă” – cadrul lung a 
revenit în forță în cinemaul anilor ’40. Atunci a început și reabilitarea 
sa teoretică, întreprinsă inițial – în primul rând de către marele gânditor 
francez André Bazin – în numele realismului, deoarece el, cadrul lung, 
prezervă integritatea spațio-temporală a fenomenelor, caracterul de 
continuum al lumii fizice și al experienței perceptuale a omului trăitor în 
ea. Extrem de influente, prescripțiile lui Bazin au fost opuse prescripțiilor 
lui Eisenstein (într-un mod destul de simplificator, deoarece examinarea 
întregii opere de teoretician-practician a lui Eisenstein – adică nu doar 
a activității sale din anii ’20 – arată că acesta, departe de a absolutiza 
rolul montajului, a explorat temeinic și posibilitățile înscenării de 
acțiuni complexe în cadre lungi). Iar în puternic repolitizatul climat 
artistic al anilor ’60, adaptarea la cinema a ideilor brechtiene despre 
valoarea discontinuității, a efectului de distanțare etc., a fost, la rândul ei, 
opusă cultului bazinian al continuității spațio-temporale, al integrității 
fenomenologice a realului, cult psihanalizat adesea ca fiind în strânsă 
legătură cu o viziune religioasă asupra lumii (Bazin era un catolic 
practicant). Un articol dedicat de Raymond Durgnat unui alt cine-
brechtian, Theo Angelopoulos, care (sub posibila influență a lui Miklós 
Jancsó) a optat pentru cadrul lung, se subintitulează „Brecht & Marx vs. 
Bazin & God”18. 
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 Evident, cadrele lungi din „Psalmul roșu” nu se lasă confundate defel 
cu niște felii baziniene din continuum-ul lucrării divine. Permanenta 
forfotă umană din ele (și nu doar umană, avînd în vedere numărul 
mare de călăreți) este prea stilizată pentru asta. Chiar și făcând 
abstracție (ceea ce nu se poate face) de cântările corale, de recitativele 
scandate și de frecventele ocurențe supranaturale (la care vom reveni 
mai încolo), felul personajelor de a se învârti unul în jurul altuia în 
timp ce-și vorbesc, în timp ce martorii la dialog fac și ei cercuri în 
jurul lor, iar călăreții fac alte cercuri, în fundal, unii în sensul acelor 
de ceasornic, alții în sens invers – toate astea se apropie de balet. În 
niciun caz nu se poate vorbi, însă, despre teatru (fie el și brechtian) 
„la conservă”. Plimbările camerei de filmare (care rarori stă locului 
mai mult de cîteva secunde), combinate cu transfocările ei înainte și 
înapoi, strâng și întind spațiul ca pe un elastic. Hors-champ-ul (spațiul 
din afara cadrului) e o sursă de nesfârșite surprize, care fie ne sunt 
dezvăluite de cameră în cursul plimbărilor ei, fie năvălesc ele însele în 
cadru, din te miri ce direcții. Departe de a fi o banală scenă de teatru 
sau arenă de circ, acest spațiu este unul care nu putea fi creat – în 
forma în care-l percepe spectatorul – decît în ochiul unei camerei de 
filmare. Un imperativ bazinian – camera trebuie să lase continuum-ul 
spațio-temporal al lumii să se desfășoare în fața ochiului ei – e adaptat 
aici întru potențarea unei reprezentări coregrafice a unei lumi fluide, 
a unei lumi în plină devenire (revoluționară). 

1 Intervievat de András Gervai pentru The Hungarian Quarterly 
XLII: 163 (numărul din toamna lui 2001), p. 158; citat de Peter 
Hames în articolul „The Denial of Oppression: Three Hungarian 
Films by Miklós Jancsó from the 1970s”, publicat în revista 
online Kinoeye: New Perspectives on European Film, vol. 3, nr. 3, 17 
februarie 2003, http://www.kinoeye.org/03/03/hames03.php. 

2 Într-un interviu acordat lui Graham Petrie în 1985 și publicat 
pentru prima dată în Kinoeye, vol. 3, nr. 4, 3 martie 2003, http://
www.kinoeye.org/03/04/interview04_no2.php.
3 „I haven’t changed, the world has”, interviu cu Graham Petrie, 
publicat în Kinoeye, vol. 3, nr. 4, 3 martie 2003, http://www.
kinoeye.org/03/04/interview04_no1.php.
4 Yvette Biro, Jancsó, Editions Albatros, Paris, 1977, p. 61, pp. 70-
71.
5 Ibid., p. 131.
6 Gilberto Perez, The Material Ghost: Films and Their Medium, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1998, p. 
341.
7 Roland Barthes, „Littérature et signification” („Literature and 
Signification: Answers to a Questionnaire in Tel Quel”), Critical 
Essays, Evanston: Nortwestern University Press, 1972, traducere 
în limba engleză de Richard Howard, pp. 261-264. 
8 Perez, op. cit., pp. 290-292. 
9 Citată de Peter Hames în articolul „The Denial of Oppression: 
Three Hungarian Films by Miklós Jancsó from the 1970s” . 
10 Raymond Durgnat, „Red Psalm”, publicat în revista online 
Rouge, 2002, http://www.rouge.com.au/8/red_psalm.html.
11 J. Hoberman, The Dream Life: Movies, Media and the Mythology of 
the Sixties, The New Press, New York & London, 2003, p. 336.
12 Vezi David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Routledge, 
London and New York, 1985, pp. 268-270.
13 Perez, op. cit., capitolul „The Meaning of Revolution”, pp. 149-
192.
14 David Bordwell, The Cinema od Eisenstein, Harvard University 
Press, Cambridge – Massachussetts, London – England, 1993, p. 6.
15 Durgnat, op. cit.. 
16 Articol de pe blogul autorului, http://www.jonathanrosenbaum.
com/?p=20137.
17 Biro, op. cit., p. 118.
18 Raymond Durgnat, „The Long Take in Voyage to Cyhera: Brecht 
&Marx vs. Bazin & God”, articol publicat în Film Comment, 
volumul 26, numărul 6 (noiembrie-decembrie)/1990, pp. 43-46.
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filmelor lui Nicholas Ray
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În Hollywood-ul clasic un număr mare de subiecte puteau fi 
abordate doar în subtextul filmelor, deoarece până la începutul 
anilor ’60 era aplicată asupra tuturor producțiilor autocenzura 
adoptată de studiourile americane începând cu anii ’20 ai secolului 
trecut. Ultimele decenii au fost bogate în analize, de foarte multe 
ori revelatoare – a se vedea în acest sens, mai ales, eseurile 
lui Robin Wood -, care își propun să aducă la suprafață și să 
chestioneze teme latente ale unor filme clasice citite de generații 
întregi de critici - și de spectatori - prin intermediul unor grile 
conformiste. Unul dintre punctele comune ale tuturor acestor 
abordări filmologice recente – fie că ne gândim la feminism, la 
studii de gen, la studii culturale, sau la cele queer – este faptul că 
sunt axate pe o analiză a modului în care cinemaul clasic american 
reprezenta minoritățile etnice, rasiale sau sexuale. 
Grila queer aplicată cinemaului propune o gamă destul de ofertantă 
de metodologii. Până la un anumit nivel se confundă cu studiile 
de gen, deoarece ambele își propun să urmărească felurile în care 
filmele clasice reflectă percepțiile general acceptate la un moment 
istoric specific asupra caracteristicilor genurilor feminin, respectiv 
masculin, impunând, uneori, noi modele de raportare la aceste 
construcții sociale. Teoriile queer intră însă și într-o analiză a 
diferențelor sexuale umane, căutând să depisteze particularități de 
reprezentare ale acestui tip de diversitate comportamentală. 
Din numărul mare de posibilități pe care le-aș fi avut la îndemână 
– deoarece grila poate fi aplicată asupra filmelor oricărui cineast, 
deși nu întotdeauna cu rezultate productive -, am ales să analizez 
dintr-un unghi queer opera lui Nicholas Ray, deoarece știam că 
filmul său, „Johnny Guitar” (1954), a stârnit încă de la data apariției 
– așadar, avant la lettre - diverse discuții referitoare la modul de 
reprezentare al genurilor în cinema, iar „Rebel Without a Cause” 
(„Rebel fără cauză”, 1955), totodată cea mai cunoscută realizare a 
acestuia, a îndemnat dintotdeauna, și într-o perioadă în care astfel 
de detalii treceau de cele mai multe ori neobservate, la reflecții 
asupra identității sexuale a personajelor adolescente interpretate 
de James Dean și de Sal Mineo. Cunoșteam, de asemenea, faptul că 
cineastul american era bisexual și intuiam că și alte filme ale sale, în 
afara celor două amintite anterior, care construiesc la un prim nivel 
de lectură un discurs cu mare potențial queer, ar putea conține în 
subtext astfel de elemente. 
O caracteristică queer a unora dintre filmele lui Ray are legătură 
cu felul în care acesta construiește relațiile de prietenie masculină 
și pe cele de iubire heterosexuală în cadrul acelorași narațiuni, 
implicațiile emoționale ale primelor fiind net superioare. Nu e 
întâmplător faptul că acțiunile celor trei filme relevante în acest 
sens („Flying Leathernecks”, din 1951, „The Lusty Men”, din 1952 
și „Bitter Victory”, din 1957) se petrec în medii specific masculine, 
primul în cadrul aviației militare americane, cel de-al doilea 
în lumea concurenților la rodeo, iar ultimul în cadrul armatei 
britanice. Spun asta deoarece, prin natura contextului propus, toate 
aceste filme impun o reprezentare a relațiilor dintre bărbați și, 
automat, pot deschide ușor discuția înspre chestionarea normelor 
comportamentale ale unor indivizi de același sex nevoiți să trăiască 
în colectivitate. 
„Flying Leathernecks”, în care John Wayne (una dintre emblemele 
machiste ale cinemaului clasic hollywoodian) și Robert Ryan sunt 
colegi în cadrul unui escadron implicat în bătălia de la Guadalcanal 
din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, poate părea la prima 
vedere un banal film de război, conținând diverse scene standard 
ale genului – de la glume de cazarmă, la prezentarea rigorilor 

stricte specifice vieții militărești, și, bineînțeles, până la necesarele 
secvențe de luptă aeriană, cu atât mai spectaculoase aici, cu cât 
producătorul filmului e nimeni altul decât Howard Hughes, un 
entuziast renumit al aparatelor de zbor. Primele două treimi ale 
filmului se petrec în acest mediu exclusiv masculin, relațiile de 
prietenie care se leagă între camarazii de arme - și, mai ales, între 
Wayne și Ryan - neconținând încă elemente care se cer citite în 
cheie queer. În ultima jumătate de oră a narațiunii, însă, situația 
se schimbă radical în momentul în care Wayne ajunge acasă în 
permisie, iar scenele reprezentând relația sa cu soția (interpretată 
de Janis Carter, o actriță destul de ștearsă) sunt atât de șablonarde, 
încât aproape conferă certitudinea că Nicholas Ray le-a bifat 
mecanic, deoarece sistemul hollywoodian impunea existența lor. Nu 
este creată niciun fel de adâncime emoțională a relației Wayne-
Carter, ceea ce modifică implicațiile relației Wayne-Ryan, cu atât 
mai mult cu cât finalul îi regăsește într-o misiune militară, prilej 
cu care se confirmă impresia că atașamentul reciproc al celor doi 
este mult mai profund decât cel dintre Wayne și soția sa. Dacă 
Wayne și Ryan nu își permit, pe tot parcursul filmului, niciun fel 
de manifestare fizică a afecțiunii reciproce, nici măcar la nivelul 
unei îmbrățișări prietenești în momentul despărțirii, în timp ce 
reîntâlnirea lui Wayne cu soția abundă de astfel de manifestări, 
aceasta se datorează normelor sociale care impun anumite 
rigori comportamentale relațiilor dintre sexe. Însă în spatele 
comportamentelor „masculine” ale celor doi protagoniști, mulate 
pe standarde sociale de „normalitate”, transpare de numeroase ori, 
la nivelul tonului și al schimburilor de priviri, gingășia reciprocă. 
Precum în toate filmele hollywoodiene clasice, anumite replici 
ascund sensuri multiple. De aceea, e relevant faptul că Wayne, aflat 
în sânul familiei, îi explică astfel soției reticența fiului lor preșcolar 
de a-l săruta în momentul revederii: „He’s too big going around 
kissing men.” („E prea mare acum ca să mai sărute alți bărbați.”). 
Prin intermediul unor astfel de remarci, de cele mai multe ori 
scurte și plasate în situații aparent nesemnificative ale scenariilor, 
își permiteau cineaștii Hollywood-ului clasic să aducă la suprafață 
subtexte subversive ale filmelor. Mai mult decât atât, în cazul 
de față replica semnalează și un fapt ușor de intuit de-a lungul 
filmului, și anume că personajul lui Wayne își conștientizează 
pornirile afectuoase față de personajul lui Ryan, respectând însă 
normele acceptabile social prin însușirea unor astfel de sintagme 
menite să standardizeze comportamentele indivizilor. Așa cum 
vom vedea, Nicholas Ray este un maestru al mânuirii acestui tip de 
replici.
„The Lusty Men” este construit pe un principiu queer, atâta vreme 
cât dezvoltarea sa narativă se bazează pe fascinația resimțită de un 
bărbat (Arthur Kennedy) pentru un alt bărbat (Robert Mitchum). 
De data aceasta implicațiile psihologice primează în fața celor 
de natură sentimentală, întrucât încă din momentul apariției 
personajului lui Mitchum, un fost campion de rodeo revenit în 
localitatea natală din cauza unei accidentări care l-a forțat să se 
retragă temporar din competițiile de profil, în apropierea cuplului 
Kennedy-Susan Hayward, bărbatul simte o atracție puternică 
pentru noul venit, intrând într-un joc de putere-fascinație cu acesta. 
Sub impulsul fascinației iraționale față de Mitchum, personajul 
lui Kennedy începe, încet-încet, să se transforme în sensul unei 
contopiri cu imaginea proiectată despre sine de celălalt bărbat. 
Bineînțeles că, în parcursul de devenire al lui Kennedy, unitatea 
cuplului conjugal se destramă, revigorându-se doar în momentul 
dispariției fizice a intrusului. Regăsim în structura lui „The Lusty 
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Men” un prototip al unor demersuri moderniste queer, precum 
„Persona” (1966, regie Ingmar Bergman), unde Bibi Andersson simte 
o fascinație similară față de Liv Ullmann, ajungând să se identifice 
– la propriu – cu ea, sau „Teorema” (1968, regie Pier Paolo Pasolini), 
unde apariția unui misterios personaj (Terence Stamp) îi tulbură 
senzual pe membrii unei familii burgheze, indiferent de sex. Sunt 
importante pentru un spectator contemporan filmele realizate după 
anii ’60, în epoca modernă a cinemaului,  deoarece acestea nu fac 
decât să transfere subversivitatea implicită a formulelor clasice în 
prim-planul discursului lor. Astfel, anumite conotații existente în 
structurile clasice ajung să fie mult mai ușor percepute astăzi de 
o privire obișnuită ca prin intermediul experiențelor revelatoare 
mijlocite de toate aceste filme contemporane să confere specificitate 
unor tipuri de comportamente particulare, altădată integrate cu 
ușurință într-o normă rigidă.  
Implicațiile queer ale niciunui alt film de Nicholas Ray nu sunt 
mai precis exhibate de exemple contemporane decât în cazul lui 
„Bitter Victory”, din 1957. Aici, Richard Burton și Curd Jürgens 
interpretează rolurile a doi membri ai armatei britanice trimiși 
într-o misiune specială în Libia, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Cei doi au în comun afecțiunea pentru o femeie (Ruth 
Roman), primul fiind iubirea vieții ei, cel de-al doilea – soț. Dacă 
prima parte a narațiunii prezintă un triunghi amoros conformist, 
bazat pe o rivalitate masculină născută din dorința de a intra în 
grațiile unei femei iubite, cea mai importantă parte a filmului 
urmărește parcursul personajelor prin deșert, în demersul de a duce 
la bun sfârșit misiunea militară. Precum în „Flying Leathernecks”, 
aproximativ două treimi din film prezintă exclusiv personaje 
masculine aflate într-o comuniune forțată de împrejurări. Însă, 
din toate celelalte puncte de vedere, „Bitter Victory” constituie o 
continuare a traiectoriilor protagoniștilor din „The Lusty Men”, 
rivalitatea inițială Burton-Jürgens atingând limite paroxistice din 
punct de vedere psihologic. Nicholas Ray se folosește de spațiul 
deșertic alienant și monoton, abstractizând prin intermediul 
acestuia emoțiile protagoniștilor. Cu alte cuvinte, din anumite 
puncte de vedere preconizează două demersuri vădit queer 
contemporane („Beau travail”, 1999, regie Claire Denis, și „Gerry”, 
2002, regie Gus van Sant), ariditatea mediului parcurs de personaje 
potențând psihologic, pe de o parte, parcursul rivalității dintre ele și 
obligându-le să își manifeste unele dintre porniri (precum în filmul 
lui Denis), și pe de altă parte, prin lipsa de simboluri cu potențial 
conotativ, punând accentul asupra celor mai subtile nuanțe la 
nivelul tonului vocii, al gesturilor, al mimicii și al mișcărilor acestora 
(precum în filmul lui van Sant). În aceste condiții, anumite elemente 
de natură psihologică ajung treptat să fie explicitate, până în 
punctul în care personajul lui Burton le declamă de-a dreptul. Astfel, 
dacă inițial încercările lui Jürgens de a se descotorosi de Burton prin 
diverse tertipuri pot fi decodate prin prisma rivalității amoroase, ele 
suferă mutații aproape imperceptibile, devenind din ce în ce mai 
abstractizate (în sens „Persona”-ian) și transformându-se într-un soi 
de luptă schizoidă, în care protagoniștii se confundă din ce în ce mai 
mult. Burton e, după cum aminteam adineauri, cel care sparge la 
un moment dat întregul angrenaj subliminal construit până atunci, 
adresându-i-se astfel lui Jürgens: „I’m a kind of mirror of your own 
weakness. And it’s unbearable to look, no?” („Sunt un fel de oglindă a 
propriilor tale slăbiciuni. Și e de nesuportat să te privești în ea, nu?”) 
Dacă ar fi să comparăm subtextul unui film cu subconștientul uman, 
atunci am putea să asociem astfel de replici cu o aducere în planul 
conștientului a unor emoții reprimate. Nu cred că e forțată alegoria, 

deoarece această remarcă scurtă a personajului lui Burton are forța 
de a reconfigura axa tematică a întregii construcții narative, din acel 
moment toate relaționările protagoniștilor – atât cele anterioare, 
cât și cele ulterioare - cerându-se analizate prin prisma respectivei 
revelații. Mai mult decât atât, însuși personajul lui Jürgens, până 
în acel moment mai curând reținut în manifestări ale propriilor 
emoții, începe să sufere transformări vizibile, care culminează cu 
finalul, când, după ce revine la baza militară, fiind decorat pentru 
îndeplinirea cu succes a misiunii, și după ce îi anunță soției decesul 
lui Burton, se retrage singur în sala de sport, izbucnind în plâns 
în timp ce îmbrățișează o păpușă de box asexuată, care are trasat 
conturul unei inimi, loc unde acesta plantează respectiva decorație. 
(E imposibil, din nou, pentru un spectator contemporan să nu 
încarce conotativ secvența prin prisma experienței vizionării lui 
„Brokeback Mountain” – 2005, regie Ang Lee -, care se încheie 
printr-o scenă similară, având însă doi protagoniști de același 
sex implicați într-o relație homoerotică.). De asemenea, faptul că 
Nicholas Ray alege, în ciuda tuturor așteptărilor prefigurate de 
prima parte a filmului, să expedieze reacția de tristețe a lui Ruth 
Roman la aflarea veștii morții iubirii vieții ei într-o secvență scurtă 
și ilustrativă, preferând să insiste asupra trăirilor personajului 
lui Jürgens, nu face decât să potențeze queerness-ul relației 
protagoniștilor. 
Dacă în cele trei filme analizate anterior, natura relațiilor 
dintre personaje de același sex e încifrată conform normelor 
hollywoodiene nepermisive din epocă, în „Rebel Without a Cause” 
câteva elemente queer sunt plantate aproape incredibil de la vedere. 
Spre exemplu, personajul interpretat de Sal Mineo, deși se oferă 
o justificare principală a atașamentului său față de James Dean, 
deoarece, fiind orfan, se poate presupune că îl asimilează unei figuri 
paterne, prezintă numeroase caracteristici asociate în epocă unei 
sensibilități homosexuale. În primul rând, este melancolic-suicidal – 
stereotip de care personajele homosexuale au scăpat abia de curând 
la nivel de reprezentare mainstream. Apoi, într-una dintre scenele 
de început, atunci când deschide ușa vestiarului său de la liceu, 
poate fi întrezărită o fotografie mare a actorului Alan Ladd lipită 
în locul pe care, în mod convențional, toate personajele masculine 
heterosexuale ale cinematografiei americane l-ar fi dedicat unei 
(unor) femei planturoase. Și nu în ultimul rând, în lunga secvență 
în care Dean, Mineo și Natalie Wood, trei adolescenți cu probleme 
emoționale, se refugiază de restul lumii într-o casă părăsită, există 
un schimb îndelungat de mângâieri tandre între Dean și Mineo, 
fără a avea neapărat un substrat explicit senzual. Însă și de această 
dată Nicholas Ray construiește șablonard relația Dean-Wood, 
încărcând-o emoțional pe cea dintre cei doi băieți, până acolo încât 
personajul lui Wood traduce printr-o replică ceea ce până atunci 
fusese liminal, semnalându-i lui Dean această inechitate: „He [n.mea: 
personajul lui Sal Mineo] needs you, but so do I.” („Are nevoie și el 
de tine, dar și eu am.”). O altă replică multistratificată e cea pe care 
Dean i-o adresează lui Mineo înainte de a părăsi cu toții casa și a 
reveni în mijlocul lumii dezlănțuite – reprezentată în acest punct 
al filmului de familiile isterice ale adolescenților și de polițiștii 
care, până la urmă, îl vor ucide pe Mineo, fiind respectată astfel o 
altă regulă nescrisă a structurilor hollywoodiene, ce prevedea că 
personajele conotate homosexual pot fi utilizate atâta vreme cât 
sunt pedepsite în final. Trebuie totuși să amintim în treacăt că Ray 
e subversiv inclusiv la acest nivel, deoarece moartea lui Mineo, în 
loc să se constituie într-un act purificator, e regretată de toți cei 
prezenți, adică de societate. Revenind la momentul părăsirii casei, 



57

e edificatoare formularea lui Dean care, după ce îi oferă lui Mineo 
celebra lui geacă roșie de piele, îl întreabă următoarele: „Not ready to 
come out yet?” Cred că e suficient de clar subtextul acestei interogații 
pentru a mai merita vreun efort de decodare, însă merită semnalate 
implicațiile meta-cinematografice ale personajului interpretat de 
Sal Mineo, deoarece actorul avea să fie unul dintre puținii care și-au 
asumat public în acea eră orientarea sexuală, fapt care a echivalat 
cu sinuciderea sa profesională. James Dean, despre care astăzi 
se știe că a fost bisexual – a se vedea în acest sens pe YouTube 
diverse declarații de bătrânețe ale lui Elizabeth Taylor, care i-a fost 
parteneră în „Giant”, 1956, regie George Stevens -, nu a mai apucat 
să facă asta, murind la scurt timp după finalizarea filmărilor într-un 
accident de mașină. Însă cu certitudine, dintr-o perspectivă queer, 
„Rebel Without a Cause” poate fi citit și ca o alegorie a acestor stări 
de fapt, mai ales dacă avem în vedere că Nicholas Ray a construit 
personajele pornind de la caracteristici ale actorilor care le 
interpretau. 
„Johnny Guitar”, pe de altă parte, este reprezentativ pentru o 
altă pornire de-a lui Ray, și anume aceea de a ambiguiza genurile 
personajelor. În acest western matriarhal celebru, două femei (Joan 
Crawford și Mercedes McCambridge) conduc două comunități 
rivale formate exclusiv din bărbați – prima e o bandă rău famată 
din jurul unui saloon, cea de-a doua e formată din oficialitățile 
coruptibile ale orașului. Însăși înfățișarea lui Crawford în debutul 
filmului este puternic masculinizată, aceasta purtând blugi – un 
anacronism, ținând cont că acțiunea se petrece în secolul al XIX-
lea -, iar modul ei dictatorial de a se adresa celorlalți membri ai 
bandei pastișează atitudinea machistă a multor personaje tipice (= 
masculine) de western. Mai mult decât atât, masculinizarea ei inițială 
e accentuată și prin replici succesive ale unor angajați ai saloon-ului, 
care imediat după introducerea lui Crawford remarcă următoarele 
lucruri: „Never seen a woman who was more a man. She thinks like one, 
acts like one, and sometimes makes me feel like I’m not!” („Nu am văzut 
niciodată o femeie care să se asemene atât de tare unui bărbat. 
Gândește ca un bărbat, se comportă ca un bărbat, iar uneori mă face 
să simt că eu nu sunt un bărbat!”), sau, câteva minute mai târziu, un 
alt personaj: „I never believed I’d end up working for a woman and liking 
it.” („Nu am crezut niciodată că voi ajunge să lucrez pentru o femeie 
și să-mi facă plăcere asta.”). Pe parcursul filmului, Nicholas Ray se 
va folosi de multe șabloane asociate social cu masculinitatea sau cu 
feminitatea și le va aplica protagonistei, care ba pare neemoțională 
și autoritară – precum în prima parte a filmului -, ba, mai ales în 
unica secvență în care poartă rochie, se lasă cuprinsă de senzualitate 
în discuția nostalgică purtată cu Johnny Guitar, bărbatul cel mai 
important din trecutul ei, regăsit de curând, ajungând chiar să le 
gătească – precum o femeie adevărată din cinemaul hollywoodian 
clasic – celor doi rivali, Johnny și Dancin’ Kid. Elementul cel mai 
pregnant queer în „Johnny Guitar” e, însă, faptul că, prin puternica 
masculinizare inițială a lui Crawford, relația ei cu Johnny Guitar 
capătă puternice valențe homoerotice, mai ales că și interpretul lui 
Johnny, Sterling Hayden, a fost ales pentru a crea un contrapunct 
feminizat al masculinității. 
Mai toate celelalte filme realizate de Nicholas Ray conțin elemente 
queer, în forme diferite. În primul rând, predispoziția cineastului 
de a construi eroi masculini melancolici, singuratici și de cele mai 
multe ori dorind să-și anihileze cu ajutorul alcoolului anumite 
porniri misterioase (Humphrey Bogart în „In a Lonely Place”, din 
1950, Hayden în „Johnny Guitar”, sau Kennedy în „The Lusty Men”) 
constituie una dintre codificările homosexualității în cinemaul 

american clasic. Apoi, jocurile de cuvinte, uneori intraductibile, 
prin care sunt descrise anumite personaje, deschid piste de lectură 
queer ale relațiilor heterosexuale redate în filmele respective. Spre 
exemplu, în „In a Lonely Place” turbulentul Bogart – un alt simbol 
machist al Hollywood-ului clasic - o descrie pe la fel de misterioasa 
Gloria Grahame, de care este îndrăgostit, astfel: „She’s a good 
guy.” („E băiat bun.”). Sau, în „Knock on Any Door” (1949), același 
Humphrey Bogart, de data aceasta în rolul unui avocat care apără 
drepturile unui marginalizat al societății (John Derek), îi promite 
la un moment dat iubitei lui următoarele: „I’ll be a father to him 
(n.mea: to Derek) I’ll be a mother to him. How does this sound?” („Voi 
fi un tată pentru el. Voi fi o mamă pentru el. Cum sună asta?”), sau, 
câteva scene mai târziu: „So that’s the results of being a mother to him.” 
(„Așadar, astea sunt rezultatele faptului că am fost o mamă pentru 
el.”). Poate cea mai incitantă replică de acest fel apare în „Bigger 
than Life” (1956), atunci când medicul îi comunică lui James Mason 
că noul medicament, numit cortizon, pe care i-l recomandă pentru 
a-și trata afecțiunea „sometimes it produces the most queer reactions 
on the mental state.” („uneori produce cele mai curioase/queer reacții 
asupra stării mentale a pacientului.”), ceea ce implică faptul că tot 
restul filmului, în care sunt redate efectele medicamentului asupra 
lui Mason, poate fi citit ca o alegorie queer, personajul acestuia 
devenind din ce în ce mai nonconformist și fiind, pe măsură ce ia tot 
mai multe pastile de cortizon, tot mai exclus de societatea care nu 
acceptă diversitatea de manifestări.  
Ray preferă, de asemenea, să construiască pesonaje care nu sunt 
doar prin natura lor solitare, ci sunt și marginalizate social din 
cauză că sunt diferite de restul lumii. Dacă cuplul Farley Granger–
Cathy O’Donnell, din „They Live by Night” (1948), e izolat nu doar 
de societate, ci și de gașca de bandiți din care făcea parte inițial, 
jinduind totuși să fie acceptat și să se reintegreze cumva social, 
personajul orb interpretat de Ida Lupino în „On Dangerous Ground” 
(1952) trăiește în pustietate, ascunzându-l pe fratele ei cu porniri 
criminale – un fel de Norman Bates, din „Psycho”-ul lui Hitchcock, 
avant la lettre – și nereușind să se reintegreze, din cauză că acesta 
nu ar putea fi vreodată acceptat social. Găsim în opera lui Nicholas 
Ray numeroase exemple în susținerea acestei idei, însă aș vrea să 
mai insist asupra unuia singur. Penultimul film realizat de cineast 
la Hollywood, „King of Kings” (1961), este o transpunere big-budget 
a vieții lui Iisus. Diferența dintre acest film și alte sute de producții 
cinematografice cristice nu e foarte ușor de observat, deși accentul 
e pus aici pe componenta social-politică a evenimentelor care au 
condus la crucificarea lui, ceea ce constituie un demers mai rar. Însă 
dacă ținem cont de faptul că secvența sărutului lui Iuda declanșează 
imediat în acest personaj o tulburare aproape senzuală și că o 
scenă dintr-un film contemporan vădit queer (sărutul David Bowie–
Ryûichi Sakamoto din „Merry Christmas Mr. Lawrence”, 1983, regie 
Nagisa Ôshima) este tratată aproape identic, încep să devină clare 
subtextele queer. Iar dialogul pe care îl au doi cetățeni aflați în fața 
crucii unde Iisus își dă duhul nu face decât să le confirme, deoarece 
atunci când primul întreabă: „What is Jesus’s crime then?” („Ce crimă 
a săvârșit Iisus?”), celălalt îi răspunde „He’s different and refuses to 
behave like the others.”. („E diferit și refuză să se comporte ca toți 
ceilalți.”). Faptul că la acest schimb de replici Biserica nu ar avea ce 
obiecta, deoarece se conformează doctrinei creștine, dar în același 
timp el celebrează diversitatea comportamentală – indiferent de 
modurile de manifestarea ale acesteia -, e o dovadă a inteligenței și 
eficienței cu care Nicholas Ray a știut să submineze ordinea stabilită 
a Hollywood-ului clasic. 
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Toți actorii tineri, din anii ’50 și până azi, se închină în fața 
altarului „sfintei treimi”, iar numele lui Montgomery Clift, 
Marlon Brando și James Dean sunt rostite aproape în șoaptă 
asemenea unei rugăciuni; cu toții, în adâncul sufletului lor, își 
doresc să fie supranumiți „noul Dean”, „noul Brando”, „noul 
Clift” - trei actori care, pentru publicul american, au popularizat 
„Metoda” lui Stanislavski. Rol după rol, au creat un nou ideal 
masculin, când nu mai era la modă (sau cel puțin se confruntau 
cu o concurență serioasă) idealismul și inocența lui Jimmy 
Stewart, stoicismul și hipermasculinitatea lui John Wayne, sau 
cinismul care ascundea o inimă de aur, al lui Humphrey Bogart. 
Nu că cei trei n-ar fi fost capabili să interpreteze astfel de roluri 
- de fapt, cele mai cunoscute roluri ale lor nu sunt nimic altceva 
decât variațiuni ale acestor arhetipuri -, doar că ei urmăreau să 
transceandă aceste denumiri și să găsească adevărul din spatele 
acestor comportamente. Trăind într-o lume mai cinică, plină de 
tineri abătuți și traumatizați de cel de-al Doilea Război Mondial, 
ei și-au exprimat repulsia față de vechile valori prin strigăte de 
luptă precum „You’re tearing me apart.”, sau, când erau întrebați 
„What are you rebelling against?”, răspundeau cu „What you got.”. 
Dintre ei, Brando reflecta mentalitatea clasei muncitoare, în „On 
The Waterfront” (1954, regie Elia Kazan) și „A Streetcar Named 
Desire” (1951, regie Elia Kazan); Dean era întruparea spiritului 
rebel al adolescentului; iar Clift era victima împăcată cu gândul că 
a pierdut deja, în filme ca „A Place in the Sun” (1951, regie George 
Stevens) și „From Here to Eternity” (1953, regie Fred Zinnemann).

Unii critici sunt topiți după Montgomery Clift. David Gritten 
îl consideră „mai bun decât Brando și mai tragic decât James 
Dean”1; iar Kim Morgan, cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui 
Clift, s-a închinat în fața ochilor lui cenușii: „Nimeni nu are ochi 
ca Montgomery Clift, acei ochi sensibili și bântuiți”2. Cultul lui 
Clift este pasionant, dar actorul nu a avut același impact cultural 
precum al celorlalți membri ai „sfintei treimi”. Bineînțeles, 
nu vreau să sugerez că Montgomery Clift e obscur. El rămâne 
un actor faimos, apreciat, cu o poveste tragică numai bună 
pentru biografiile romanțate – nu de alta, dar decăderea sa este 
supranumită „cea mai lungă sinucidere din istoria Hollywood-
ului”. Ce vreau să zic este că, spre deosebire de Brando sau Dean, 
e o șansă mai mică să vezi fața lui Clift pe tricourile purtate de 
hipsteri și de rebelii cu sau fără cauză. Iar în documentare sau 
cărți despre „marii rebeli” hollywoodieni, Clift nu va primi 
niciodată aceeași atenție cu a unor colegi de generație, precum 
Dean sau Brando, sau actorii care au fost inspirați de ei, precum 
Dennis Hopper sau Steve McQueen. 

Unul dintre motive este că Montgomery Clift nu a avut niciodată 
acel rol sau acea replică iconică, definitorie pentru întreaga 
carieră. „From Here to Eternity” sau „A Place in the Sun” nu 
rezonează astăzi în același fel ca „The Wild One” (1953, regie 
Laszlo Benedek), „A Streetcar Named Desire”, „Rebel Without a 
Cause” (1955, regie Nicholas Ray)  sau „East of Eden” (1955, regie 
Elia Kazan). Până și scriitorii cărților „From Here to Eternity” 
– James Jones – și „An American Tragedy” - Theodore Dreiser 
– sunt mai puțin cunoscuți decât John Steinbeck și Tennessee 
Williams. Pe lângă asta, lui Clift îi lipseau energia și ferocitatea lui 
Brando, fiind mult mai tăcut; știa cumva că e mult prea târziu să își 

mai schimbe destinul. Atât în „From Here to Eternity”, cât și în „A 
Place in the Sun”, Clift este prima persoană pe care o vedem, mai 
întâi cu spatele la cameră (în „A Place in the Sun”) sau în planul 
trei (în „From Here to Eternity”), apoi în prim-plan – în „A Place 
in the Sun”, aparatul face un zoom pe fața lui într-o asemenea 
manieră, încât sugerează că nu-i vine să creadă cât de frumos e 
acesta. În ambele secvențe, personajul își vede în față destinul: 
în „From Here to Eternity”, Robert E. Lee Prewitt intră în tabăra 
militară pe aceeași poartă pe lângă care va fi împușcat, pe când în 
„A Place in the Sun” primul lucru pe care George Eastman îl vede 
este un panou publicitar pentru firma Eastman (firma unchiului 
său), cea care îi va aduce atât succesul, cât și declinul, iar în prima 
conversație dintre George și Alice tot ce e tratat ca o glumă (că o 
va părăsi când avansează în carieră sau că ea nu știe să înoate) se 
adeverește în cel mai cumplit mod posibil. Robert E. Lee Prewitt 
e tăcut și introvertit, până în momentul în care cântă la trompetă, 
pe când Johnny Strabler - personajul lui Brando din „The Wild 
One” îi agasează pe toți cei care se apropie de el. Atunci când o 
gloată sparge geamurile temniței în care e închis George, Clift 
nu țipă și nici nu plânge (adică, așa cum ar zice americanul, „he 
doesn’t go over the top”, lucru de care, mai ales în a doua parte a 
carierei, Brando poate fi acuzat), ci tresare și își închide ochii. 

Dacă Dean și Brando mai reușeau să aibă parte de un final cât de 
cât fericit în filme, în general Clift moare sau e părăsit de persoana 
iubită, fie pentru că e o lepră (în „The Heiress” din 1949, realizat 
de William Wyler), sau pentru că ea e deja căsătorită („Stazione 
Termini” din 1953, realizat de Vittorio de Sica). Obstacolele se 
găsesc la tot pasul pentru personajele jucate de Dean, Brando și 
Clift, doar că în cazul lui Clift acestea par să fie ireversibile. La 
o primă vedere toate problemele lui par că pot fi evitate sau ar 
trebui să fie inexistente. Personajele lui sunt în general virtuoase, 
onorabile, inteligente, sincere și sunt jucate de Montgomery Clift 
(adică sunt incredibil - aproape androgin - de frumoase). Dar dacă 
în „A Place in the Sun” protagonistul lui nu recurge la nepotism, 
ci lasă faptele să vorbească pentru el, la fel cum în „From Here to 
Eternity” refuză tratamentul preferențial în armată în momentul 
în care refuză să boxeze (pentru că în trecut a orbit un adversar), 
iar în „I Confess” (1953, regie Alfred Hitchcock) rămâne fidel 
încrederii acordate de credincios preotului său - aceste acte, 
aparținând unui om integru, îl aduc pe Clift mai aproape de 
sfârșit. Dacă George din „A Place in the Sun” ar fi acceptat să 
profite de legăturile cu familia bogată, nu ar mai fi întâlnit-o 
pe Alice și nu ar mai fi fost acuzat de moartea acesteia (atât pe 
drept, pentru că plănuia să o ucidă, cât și pe nedrept, pentru că 
tocmai în momentul de cotitură refuză să-și ducă la capăt planul); 
dacă Prew, în „From Here to Eternity”, ar fi acceptat să boxeze, 
nici el și nici cel mai bun prieten al lui, Angelo ( jucat de Frank 
Sinatra3), nu ar fi fost pedepsiți pe nedrept; dacă preotul Logan, 
în „I Confess”,  ar fi recunoscut că știe cine e ucigașul lui Villette, 
nu ar fi fost în pericol să intre la închisoare4 (sau să fie salvat în 
literalmente ultimul moment, mai mult sau mai puțin, datorită 
unui miracol). 

Dacă în filmele sale Montgomery Clift se confruntă cu un univers 
ostil și nedrept, atunci nu e surprinzător că el a devenit un idol 
pentru populația gay. Încă de la primul film, „The Search” (1948, 
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regie Fred Zinnemann) a existat subtextul homosexual. Filmul 
este o producție hollywoodiană care încearcă să imite stilul și 
spiritul neorealismului. Asemenea filmului „Germania, anul 0” 
(„Germania, anno zero”, 1948, regie Roberto Rossellini), lansat în 
același an, „The Search” a fost filmat printre ruinele Berlinului, 
iar povestea este foarte similară cu episodul din „Paisà” (1946, 
regie Roberto Rossellini) în care soldatul american jucat de 
Dots Johnson descoperă condițiile mizere în care trăiesc 
italienii. Filmul începe ca un documentar, în care îi urmărim 
pe membrii armatei și ai UNRRA-ului5 în eforturile lor de a le 
oferi un adăpost copiilor rămași orfani după război, iar o voce 
din off îl pune în prim-plan pe Karel Malik (Ivan Jandl), un băiat 
atât de traumatizat de evenimentele războiului și de experiența 
din lagărul nazist, încât nu mai poate să vorbească. Separat de 
restul copiilor, Karel este găsit de Steve (Montgomery Clift) 
hoinărind printre ruinele orașului. În „The Gay Artist in Modern 
American Culture”6, Michael Sherry descoperă în relația dintre 
Steve și Jerry (Wendell Corey) subtextul homosexual; mai exact, 
comportamentul celor doi față de Karel e menit să reprezinte o 
schimbare drastică a felului în care publicul american acceptă și 
înțelege dinamica (și membrii) nucleului familial clasic. Cei doi se 
comportă ca niște „părinți mândri. Steve îi dă haine noi lui Karel, 
are grijă de toate nevoile băiatului, se mută cu el în mansardă, îl 
învață să vorbească din nou, plănuiește să-l adopte și să-l aducă 
în America”7. Se observă o diferență clară între dinamica familială 
din „The Search”, în care Montgomery Clift e figura maternă, și 
cea din „Red River” (1948), în care Clift se transformă în copilul 
neformat. Matt ( jucat de Mickey Kuhn, la vârsta de zece ani 
și de Clift, la 20), este găsit de Thomas Dunson (John Wayne) 
și Nadine (Walter Brennan) după un atac indian care îl lasă pe 
băiat orfan. În acest film, copilul este încurajat să urmărească 
exemplul figurii impunătoare și paterne reprezentate de Wayne. 
Dacă Karel e traumatizat de evenimentele prin care a trecut, Matt 
devine arțăgos și rebel după moartea părinților: în timp ce Steve, 
cu ocazia primei întâlniri, îi oferă lui Karel un sandviș, Tom îl 
pălmuiește pe Matt; pe când Steve, atunci când îl pune în jeep, 
îl tratează pe Karel cu delicatețe, Tom îi spune lui Matt să facă 
ce vrea și continuă să călărească până când Matt decide să se ia 
după el. Steve este dascălul și îngrijitorul lui Karel, prin el băiatul 
poate învăța ce înseamnă compasiunea și se poate adapta la o 
nouă lume (îl învață engleza și pentru că, odată stăpânită, Karel 
va putea merge oriunde în lume fără nicio grijă); în schimb Tom 
este modelul la care trebuie să aspire Matt, fără se să îndoiască 
vreodată de actele acestuia (cum ar fi scena în care ucide un om 
în fața băiatului).

Alte filme profită de alura de martir a lui Clift, pentru a-l face 
atrăgător sensibilităților gay, așa cum arată Elisabetta Girelli în 
eseul „Man and Boy: Montgomery Clift as a Queer Star in Wild 
River”8, unde aceasta folosește teoria queer pentru a examina  
a doua parte a carierei lui Clift, concentrându-se pe filmul 
„Wild River” (regizat de Elia Kazan în 1960)9. Din moment ce 
Montgomery Clift a debutat înainte de Brando sau Dean, el a fost 
primul actor ale cărui „scop narativ, interpretare și personalitate 
au schimbat normele masculinității și ale heterosexualității.”10. 
În filme precum „From Here to Eternity” și „A Place in the Sun” 
(cele mai faimoase două roluri ale sale, și cele care au profitat cel 
mai mult de frumusețea sa), acesta era „descris în nuanțe tragice, 

iar personalitatea sa misterioasă avea să fie din ce în ce mai mult 
asociată cu autocompătimirea și autodistrugerea atribuite în 
general în epocă bărbaților gay”11. Aici, Girrelli citează cartea „The 
Culture of Queers”12, a lui Richard Dyer, care scrie că „în ciuda 
heterosexualității implicite ce se regăsește în rolurile lui Clift, 
Monty întotdeauna părea să împingă hotarele masculinității, 
homosexualitatea sa provocând, modulând și explorând conceptul 
de masculinitate”13. Teoria lui Dyer, a „tânărului melancolic” 
(„sad young man”)14 este punctul de referință al lui Girrelli cu 
privire la felul în care este văzut Clift (și personajele sale). 
„Tânărul melancolic” funcționează atât ca un obiect al dorinței, 
cât și ca model inspirațional pentru bărbatul homosexual, „ca 
toate stereotipurile, o combinație și o condensare a mai multor 
tradiții reprezentaționale”15. După Dyer, „tânărul melancolic” este 
întruchipat pe ecran de Clift, Dean sau Sal Mineo, dar nu și de 
Marlon Brando sau Elvis Presley, pentru că „spre deosebire de alți 
tineri ai anilor ’50, aceștia nu sunt furioși. Iar melancolia lor are 
mai multe dimensiuni – printre care natura inevitabilă a relației 
de scurtă durată între bărbați, lipsa de copii, oprobriul social.”16, 
actorii tineri ai anilor ’50 cultivându-și această trăsătură ca „un 
element important al imaginii lor de star”17. 

Anumite caracteristici ale „tânărului melancolic” sunt 
adolescența - „o construcție socială a unei faze distincte în 
dezvoltarea individuală, cu propriile ei ritualuri și norme”18 -, 
ce se regăsește cel mai bine în Dean și Mineo (Clift nu a jucat 
niciodată un adolescent), și „tradiția prin care percepem orașul 
ca un univers al singurătății, al imoralității, al contactului efemer 
cu alte persoane și al dragostei ce este de vânzare”. În cazul 
lui Clift, cele mai evidente trăsături ale „tânărului melancolic” 
prezente în personalitatea și filmele sale sunt următoarele: 
fetișizarea „corpului tânăr și suferind - fie Iisus, fie unul dintre 
martiri”19, cum ar fi Sfântul Sebastian -, întâlnită într-o anumită 
măsură în toate filmele lui Clift (mai puțin „The Search”, „Red 
River” și „The Heiress”, primele roluri), deoarece, așa cum am 
scris mai sus, toate personajele lui Clift suferă pe nedrept; sau 
fascinația și fatalismul ce plutesc deasupra „poeților romantici, 
documentați ca heterosexuali, dar feminizați prin părul lor 
lung, corpurile palide și personalitățile hiperemoționale”20. Ca 
influențe culturale putem cita bildungsromanul - „A Place in the 
Sun” își are originea într-un roman („An American Tragedy”) 
care pune sub semnul întrebării miturile optimiste colportate 
de Horatio Alger, în cunoscutele lui bildungsromane din secolul 
al XIX-lea; și teoriile lui Freud, în special „ideea pericolului pe 
care îl reprezintă narcisismul și/sau apropierea excesivă între 
mamă și fiu, ce va duce spre denumirea homosexualității drept 
o etapă peste care băiatul va trece”21 - Clift se confruntă direct 
cu asta în filmul „Suddenly, Last Summer” (1959, regie Joseph L. 
Mankiewicz), fiind surogatul audienței în momentul în care intră 
în conacul sinistru al Katharinei Hepburn.

Este interesantă alegerea filmului pe care Girelli îl folosește în 
eseul ei pentru a analiza subtextul gay al carierei lui Clift. „Wild 
River” (1960) a fost produs în a doua parte a carierei lui Clift, 
adică după accidentul de mașină din 1956, care l-a desfigurat. 
Acest eveniment i-a marcat întreaga viață, fiind, într-un final, 
motivul morții sale, una dintre cele mai cunoscute (și tragice) 
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întâmplări de la Hollywood. După multe operații, Clift a reușit să 
joace din nou în filme, dar accidentul i-a schimbat fața, corpul și 
felul în care interpreta un rol. Nu mai putea să joace acel „tânăr 
melancolic” al lui Dyer, arăta mult mai bătrân, întotdeauna obosit 
și cocoșat. Dar în ochii lui Girrelli, acest accident și următoarele 
sale roluri au contribuit într-un mod mult mai puternic la crearea 
imaginii androgine a lui Clift. În acest film, actorul e timid și 
necopt, joacă mai mult un băiat care intră într-o lume pe care 
nu o cunoaște (situată în sudul Americii și aparent populată cu 
personajele negative din „Deliverance”): „deși e clar un adult din 
punct de vedere biologic, el este foarte strâns asociat cu noțiunea 
de băiat și în esență feminizat prin prisma masculinității sale 
disfuncționale”22. 

„Wild River” nu este singurul film în care Clift joacă un intrus, 
fiindcă în toate filmele sale se „furișează” în viețile personajelor. 
Câteodată personajele sale sunt outsideri patologici, „furioși, 
speriați sau identificându-se prea mult cu părinții de sex opus 
și care au ajuns să caute intimități cu cei de același sex” - ca în 
„From Here to Eternity” (prin refuzul de a interacționa cu ceilalți 
soldați) sau „A Place in the Sun” (în conversația pe care o are cu 
mama sa la telefon); sunt outsideri politici, adică „înstrăinați de 
americanul de rând” – „Judgment at Nuremberg” (1961, regie 
Stanley Kramer); outsideri sociali – „Red River”, „The Heiress”, 
„The Mistfits” (1962, regie John Huston), „Wild River”; sau sunt 
outsideri din punct de vedere cultural23 - „Stazione Termini” și 
„The Search”. 

În filmul „The Young Lions” (1958, regie Edward Dmytryk), 
Clift bifează toate subgenurile de outsideri formulate de Michael 
Sherry. În regia lui Edward Dmytryk, filmul e o dramă de război, 
în care trei bărbați - Christian Diestl (Marlon Brando), Michael 
Whiteacre (Dean Martin) și Noah Akerman (Clift) – încearcă 
să supraviețuiască celui de-al Doilea Război Mondial. Toți trei 
sunt simbolici pentru un anumit tip de mentalitate masculină, 
regională și culturală din timpul războiului. Dietl este germanul 
de rând, care îl susține pe Hitler atunci când vine la putere (pentru 
că a îmbunătățit viețile germanilor), dar realizează treptat cât de 
îngrozitoare sunt acțiunile pe care le-a provocat prin susținerea 
nazismului (fie direct, fie indirect); din acest punct de vedere, 
filmul este interesant pentru un public modern, fiind un exemplu 
al felului în care America/Hollywood-ul, în încercarea ei/lui de 
a ajuta la reconstruirea Germaniei, a creat o sumedenie de filme 
în care e formulată un soi de apologie pentru acțiunile poporului 
german, dar simultan condamnând nazismul (depinde de la om 
la om, cât de bine au reușit realizatorii de la Hollywood să creeze 
un echilibru între apologie și condamnare). Whiteacre este un 
cântăreț faimos care se împotrivește războiului (și implicării 
Americii în război) și care încearcă să se folosească de relațiile 
sale pentru a evita frontul de luptă. Akerman este singurul dintre 
ei care ar putea fi considerat un erou. El e sărac, timid, fragil 
(spre deosebire de Brando și Martin, primul blond și musculos 
– supraomul perfect -, iar al doilea, așa cum observă un medic, 
perfect sănătos pentru vârsta sa) și, mai grav, e și evreu, motiv 
pentru care trece prin toate chinurile tuturor personajelor lui de 
până la acest film: la fel ca în „From Here to Eternity”, Clift este 
pedepsit de camarazii și superiorii săi în armată, sergentul îl pune 

să curețe toate barăcile, ceilalți soldați îl bat și fură de la el; când 
ajunge în New York găsește o muncă prost plătită și cu puține 
șanse să avanseze; tatăl iubitei sale strâmbă din nas când aude 
că logodnicul ei e evreu. Dar în acest film el reușește cumva să-i 
cucerească pe cei din jur, prin aceeași încăpățânare din alte filme, 
iar la final ajunge un erou de război.

Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera lui Clift are 
loc în „The Young Lions”, în care îl surprindem în timpul unei 
întâlniri cu iubita sa Hope (Hope Lange). Se pot vedea clar 
cicatricele (fizice și psihice) ale accidentului de mașină - deși 
aflăm din dialog că Noah este tânăr, Clift arată mult mai bătrân, 
se bâlbâie sau uită unele replici. Dar este admirabil felul în care 
reușește să muleze zbuciumul vieții sale pe personajul jucat, în 
declarația sa de dragoste ilustrând perfect imaginea unui tânăr 
confuz, inocent și marginalizat. Clift joacă același rol și în „Wild 
River”, și de aceea îl adoră fanii lui (gay și straight). Rolurile sale 
i-au reflectat viața de veșnic copil speriat și pierdut, întotdeauna 
cu speranța că va găsi o cale de scăpare.

1  http://www.telegraph.co.uk/culture/film/9841724/Montgomery-
Clift-better-than-Brando-more-tragic-than-Dean.html;
2http://sunsetgun.typepad.com/sunsetgun/2009/10/an-
american-tragedy-montys-eyes.html;
3 Ca element de trivia, felul în care Frank Sinatra a obțnut acest 
rol, „or so they say”, e inspirația personajului Johnny Fontane și al 
întregului episod cu capul de cal;
4 Alt element de trivia: filmul „I Confess” a fost un eșec în parte 
pentru că publicul american, în mare parte protestant, nu a 
înțeles conceptul de confesiune și încrederea învestită de enoriași 
în preotul catolic;
5 United Nations Relief and Rehabilitation Administration;
6 The University of North Carolina Press, 2007;
7 Idem, pag 81;
8 https://www.academia.edu/2585693/Montgomery_Clift_as_a_
Queer_Star_in_Wild_River;
9 Pag 133;
10 Idem;
11 Idem, pag 135;
12  2002, ed. Routledge, 29 West  35th Street, New York, NY 10001, 
capitolul
13 Dryer, „The Culture of Queer”, pag 163, cap „Rock Hudson”;
14 Cap 8, “Coming Out as Going In”, pag 116-136;
15 Idem, pag 118;
16 Idem, pag 128;
17 „Coming as Going out”, pag 117;
18 Idem, pag 121;
19 Idem pag 119;
20 Idem;
21 Idem, pag 121;
22 Pag 137;
23 Sherry, cap „Explanation”, subcapitolele „Pathological 
Outsiders”, „Political Outsiders”, „ Social Outsiders”, „ Cultural 
Outsiders”, pag 54 -88;
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Rainer își începe cariera artistică la sfârșitul anilor ’50 în calitate 
de dansatoare și, mai târziu, de coregrafă. Există în activitatea 
sa de atunci elemente care prevestesc preocupări pe care le 
va avea Rainer în film (tema relațiilor interumane, problema 
voyeurismului, a privirii, a relației dintre film și spectator, a 
performance-ului, eliminarea ierarhiilor dintre componentele 
unui film, democratizarea formei filmului – aspect pe care îl 
voi detalia). Dar ceea ce a făcut-o pe Rainer să se îndrepte către 
cinema a fost interesul său pentru emoție și pentru chestiuni 
care țin de reprezentarea acesteia. Iar emoția e la ea strâns legată 
de problema narațiunii în sensul în care, așa cum observă Noël 
Carroll, „emoția generează acțiune, iar acțiunile devin materie 
primă pentru narațiune.” Unul dintre primii pași pe care Rainer 
îi face în preocuparea sa pentru narațiune are legătură cu teoriile 

lui Jung (pe care aceasta începuse să le citească) și cu o călătorie 
a regizoarei în India, timp în care Rainer a asistat la reprezentații 
de dans tradițional indian. Influențată de această călătorie și de 
scrierile lui Jung, Rainer a realizat, la întoarcerea în SUA, dansul 
„Grand Union Dreams”. Pentru prima oară în reprezentațiile lui 
Rainer dansatorii erau împărțiți în trei grupuri de personaje: Zeii, 
Eroii și Muritorii; existau, de asemenea, primii germeni ai unei 
povești. Preocuparea sistematică pentru problema narațiunii 
începe însă odată cu primul său lungmetraj, „Lives of Performers” 
(1972). 

Așa cum observă Carroll, regizoarea își îndreaptă atenția către 
topic-uri precum gelozia, trădarea, furia, împăcarea, teama de 
respingere etc. și aspiră către prezentarea unor povești despre 
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viețile și iubirile performer-ilor, dar ea face asta în așa fel încât, 
simultan, corelează toate aceste lucruri cu un comentariu analitic 
asupra naturii narațiunii și a emoțiilor – iar asta introduce o 
distanță între spectator și desfășurarea emoțiilor. De această 
detașare se leagă la Rainer și ideea de discontinuitate, de 
asincronizare (observabilă în relația dintre imagine și coloană 
sonoră, de exemplu), de dezasamblare a emoției, o dezasamblare 
care îi reduce puterea de a seduce spectatorul și de a-l invita pe 
acesta la identificare cu personajele și cu povestea. Carroll vorbește 
despre o separare a părților emoției și de redistribuirea acestora 
pe mai multe „canale” cinematografice: insert-uri, voice-over, 
imagine statică sau mobilă. Iar această redistribuire, adaugă el, 
face ca spectatorul să poată reflecta asupra fiecărei părți cu calm, 
cu anume detașare, fără să se lase prins în, sau să se identifice cu 
întregul vârtej emoțional.

O modalitate prin care Rainer a examinat emoția și narațiunea 
a fost reabordarea melodramei, adică exact unul dintre genurile 
asociate cu desfășurarea dezinhibată a emoțiilor (feminine în 
special) – doar că Rainer căuta tocmai un mod de a examina 
detașat emoția și ”mijloace minimale prin care să sugerez[e] 
melodrama.”. Reabordarea aceasta presupunea, printre altele, 
o izolare a clișeelor (de personaj, de situații, de emoție și de 
reprezentare a acesteia) - asta se întâmplă uneori în așa fel 
încât este potențată impresia de artificialitate, ca în cazul seriei 
de tableaux vivants din „Lives…” și „Film About a Woman Who” 
(1974) -, sau o desfacere a lor (clișeul violatorului de culoare în 
„Privilege” (1990)). În ambele cazuri rezultatul este oferirea unei 
noi perspective asupra clișeului respectiv, o perspectivă prin 
intermediul căreia spectatorul poate privi într-un nou mod niște 
lucruri cărora, poate, în alte situații, nu le-ar fi dat atenție. 

Refuzul narațiunii clasice, tradiționale este legat la Rainer și de 
antipatia față de ceea ce ea numește „tirania unei forme care 
creează așteptarea unui răspuns continuu la <<ce urmează să 
se întâmple?>>, mereu în căutarea unei rezoluții inexorabile în 
care toate lucrurile își află o plasare corectă în spațiu și timp.”. 
Alternativa propusă de Rainer la această tiranie presupune o 
democratizare a mijloacelor cinematografice (în sensul în care, 
pe de-o parte, forma nu se supune narațiunii și, pe de altă parte, 
toate ierharhiile dintre elementele unui film sunt anulate) și o 
democratizare a discursurilor (despre care voi vorbi mai încolo). 

Felul în care face Rainer film își găsește o sursă în refuzul unei 
autorități atotguvernatoare (refuz legat inclusiv de experiența pe 
care Rainer a avut-o în postura de „autoritate”, în calitate de „boss 
lady” a propriei trupe de dans, și de frustrările pe care le-a avut în 
legătură cu această postură) și al unui standard fix al normalității. 
Dar mai este vorba și despre scepticismul intelectual al lui Rainer, 
despre refuzul său de a oferi o concluzie clară, fixă, un punct de 
vedere unic, corect, un verdict, și asta și pentru că, în viziunea ei, 
arta este „mai curând o continuă explorare decât căutarea unei 
concluzii, un permanent set de întrebări, respectiv găsirea unor noi 
modalități de a pune întrebări și de a ajunge la răspunsuri vizuale.”. 

Prin prisma celor de mai sus, actul citirii, al privirii filmului devine 
crucial: asta pentru că în el intervine interpretarea potențial 
influențată, umbrită de o anume ideologie sau de prejudecăți. De 
aceea, esențial este ca spectatorul nu doar să citească/ să vadă, 

ci și să îi fie arătat cum citește, cum vede – în felul acesta el e 
transformat, așa cum remarca Noël Carroll, într-un dialectician, 
care cântărește argumentele și trage propriile concluzii - în filmele 
lui Rainer acest proces e îngreunat în mod voit de multitudinea de 
puncte de vedere prezentate și de contradicțiile nerezolvate. 

Acesta e unul dintre motivele pentru care etichetarea lui Rainer 
drept regizoare feministă  scapă din vedere complexitățile filmelor 
sale. Nu există la Rainer o critică a așa-zisei ideologii patriarhale 
– e vorba mai curând despre o punere sub semnul întrebării a 
acesteia. Apoi, simplul fapt că subiectele (dacă se poate spune așa) 
unora dintre filmele ei au legatură cu furia unei femei față de un 
bărbat nu implică automat o critică a patriarhatului. Toate aceste 
concluzii și legături trasate sună bine, spune ea, dar ele sunt mai 
curând pripite. Cât anume reflectă ele ce e în filmul respectiv și 
despre ce e el, în ce măsură încearcă cel care analizează un film 
să vadă ce e cu filmul respectiv, în ce măsură încearcă acesta să 
forțeze filmul (interpretarea sa asupra filmului, de fapt) să se plieze 
pe o teorie preexistentă (așa cum se întâmplă, de pildă, în așa 
zisele interpretări simptomatice)? Deși cred că teoriile feministe, 
queer, psihanalitice, post-structuraliste, pentru a menționa doar 
câteva dintre unghiurile posibile de abordare, pot fi de folos ca 
instrumente pentru înțelegerea unor aspecte ale operei lui Rainer, 
deși cred că există puncte comune între filmele lui Rainer și aceste 
teorii și că ele pot spune ceva relevant și valabil despre filmele ei, 
mi se pare pripită și limitată orice încercare de a explica și analiza 
filmele doar din unghiul respectiv (oricare dintre ele) – nu știu 
dacă asta e o regulă general valabilă, dar în cazul lui Rainer, care a 
intrat în contact cu atât de multe teorii – variate – și care refuză în 
filmele sale tocmai oferirea unui punct de vedere unic și corect, o 
abordare de genul ăsta mi se pare destul de alarmantă. În ceea ce 
privește feminismul, Rainer a afirmat că „Nu a existat un moment 
precis în care [a] fost inspirată de feminism. A fost un proces lent, 
un set de probleme care s-a dezvoltat în timp.”. Nu a decis de la 
un punct încolo că va face film feminist. Mai curând “interesele 
[sale] autobiografice și experiența [sa] ca femeie convergeau către 
și își găseau un sprijin în acest background al scrierilor și gândirii 
feministe.”. Chiar și atunci când Rainer abordează subiecte sau 
idei puse în discuție de teoriile feministe, ea se ferește să ofere 
soluții simple: un exemplu e „The Man Who Envied Women” 
(1985), unde relația dintre ce se vede și ce se aude poate trimite cu 
gândul la problema privirii masculine: personajul feminin, Trisha, 
nu apare niciodată pe ecran (de fapt, mai corect ar fi că ea nu este 
văzută niciodată din față – singura dată când apare o vedem din 
spate, din amorsă), îi auzim însă vocea – și tocmai absența de pe 
ecran îi conferă puterea. Dar chiar dacă „sistemul tradițional de 
coordonate referitor la privire, putere și identificare a fost oarecum 
deformat, permițând spectatoarei-femeie un acces mai puțin 
ambivalent la imagine prin vocea eroinei, protagonistul masculin 
nu devine totuși un obiect al privirii printr-o simplă inversare 
de coduri. Imagistica sa e constant temperată prin discursurile 
lui <<puternice>>, prin comportamentul său dominator.(…) Din 
punct de vedere narativ cazul lui rămâne nerezolvat. El nu e adus 
niciodată sub control, ca în cazul corespondentului lui din filmele 
tradiționale, femeia neîmblânzită. Asta ar fi fost prea simplist.”.  

Rainer nu încearcă, în plus, nici să fie didactică, nici să elimine 
ideea de plăcere din filmele sale (așa cum ar fi făcut o cineastă à la 
Mulvey – a nu se înțelege că, prin faptul că o menționez aici tocmai 
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pe Mulvey, aș încerca să reduc teoriile feministe doar la punctul 
ei de vedere): „Acelea dintre tehnicile mele care pot fi numite 
<<disjunctive>> nu sunt folosite cu intenția de a extinde, de a 
umbri sau de a întrerupe ceea ce, altfel, ar fi o narațiune continuă, 
coerentă. (…) Când narațiunea pare să se rupă în filmele mele 
asta se întâmplă pur și simplu acolo unde ea e subsumată altor 
preocupări. (…) În loc de a fi integrate în poveste, lucrurile acestea 
înlocuiesc povestea. Pentru că sunt interesante sau frumoase sau 
amuzante, nu pentru că alienează sau <<distanțează publicul>> 
[s.m.]. Că ele fac sau nu asta cu spectatorii e altă poveste. Pe scurt, 
sunt mai interesată de narațiune decât de antinarațiune.” Pe de altă 
parte, concepția lui Mulvey referitoare la femeia-obiect ca sursă 
principală a plăcerii în film e oricum una limitată – în cuvintele 
lui Rainer: „există alte plăceri în viața asta și în cinema în afară de 
corpul femeii” - etajera din „Journeys…” (prin permanenta explorare 
a obiectelor de pe ea), diverse animale care apar în filmele sale 
(pisica din secvența visului în ”The Man Who…”), procesele de 
fragmentare și de variere a procedeelor filmice (prin faptul că 
implică participarea activă a spectatorului, prin faptul că îl face 
pe acesta să realizeze legăturile și corespondențele dintre diverse 
fragmente) sunt alte potențiale surse de plăcere pentru privitor. 

Parte din demersul lui Rainer e sau a fost de a face auzite vocile 
celor oprimați, victimizați (femeile în diverse contexte sociale 
opresive – în postura de prostituate, lesbiene, femei de culoare, 
femei casnice, femeia-obiect în film etc. -, minorități sexuale și 
rasiale, imigranți, oamenii lumii a treia ș.a.m.d.) și de a aduce 
în discuție subiecte inconfortabile sau controversate mai puțin 
abordate (lesbianismul, menopauza, îmbătrânirea, cancerul la sân – 
subiectele acesta sunt discutate mai ales în ultimele două filme ale 
lui Rainer), ori relații neobișnuite în raport cu așa numitele criterii 
ale normalității și ale heterosexualității, rar reprezentate în filme 
(o relație între două lesbiene trecute de vârsta a doua în “MURDER 
and Murder” (1996)). Lucrurile acestea, abordarea lor mai precis, 
ridică o serie de probleme referitoare la poziția autorului și a 
naratorului și la chestiunile morale legate de ele.  

Pentru început, cine e în măsură să vorbească despre aceste 
subiecte? „Cum [se întreabă Rainer], lăsând la o parte de ce, 
trebuie să vorbească cineva despre strădaniile unor oameni cu 
care nu împarte exact aceleași lucruri puse în joc, aceeași miză? 
(…) Dacă ești bărbat, înseamnă asta că nu militezi pentru dreptul 
femeilor de a-și controla propriul corp?”. Și cum vorbești despre 
oamenii și subiectele respective? Probabil că lucrurile astea se 
leagă inevitabil de întrebări mai generale referitoare la narator 
și regizor – Cine este regizorul? În ce măsură îi aparține filmul 
acestuia? Rainer complică posibilul răspuns la aceste întrebări: pe 
genericul de început al lui „Privilege”, unul dintre titluri precizează 
că vedem „un film de Yvonne Rainer și mulți alții”, pentru ca un 
altul („un film de Yvonne Washington [unul dintre personajele 
filmului, n.m.] and many others”) să îngreuneze (și mai mult) 
posibila înțelegere a poziției personajelor, naratorului și autorului/ 
regizorului - „Privilege” „se joacă în mod continuu cu așa-numita 
valoare de adevăr a documentarului și cu autenticitatea identității.”. 
Cine este naratorul, cât de fixă este poziția lui și în ce măsură e 
el demn de încredere? În cazul lui Rainer (care apare uneori în 
filmele sale în postura unei instanțe naratoriale sau în postura de 
narator-statistician, ca în „MURDER and Murder”), naratorul nu 
se află niciodată într-o poziție de autoritate, de atotcunoaștere. 

„Soluția la care am ajuns eu e de a păstra o voce extradiegetică, o 
voce separată de personaje și de poveste, destul de activă în fiecare 
scenă. Nu trebuie să ia neapărat forma unei voci care narează, 
deși se întâmplă des asta.” – iar vocea aceasta nu e a unui narator-
predicator de la amvon, care să ofere un punct de vedere unificator. 

Apoi, în ceea ce privește narațiunea, dacă narațiunea, cel puțin 
cea tradițională, conține în însăși structura ei datele opresiunii, 
așa cum susțin unele teorii apărute în anii ’70-’80, atunci ce faci 
cu toate acele povești, ale celor oprimați, care nu au fost spuse? 
Este și substratul acelor povești inerent opresiv? Cum faci? Poți să 
alegi să spui povestea în modul tradițional - ea ajunge astfel mai 
ușor la oameni, iar categoriile oprimate fac astfel un pas spre un 
soi de recunoaștere, de dezrobire. Însă nu e varianta asta un fel de 
păcăleală din moment ce modul în care spui povestea e el în sine 
oprimant? Atunci poți spune povestea într-un mod non-tradițional, 
dar șansele ca ea să fie receptată și înțeleasă dincolo de cercurile de 
connaisseur-i sunt mici. Totuși, deși declară că a văzut narațiunea 
întotdeauna ca pe un subiect politic, Rainer spune că, din moment 
ce „structurile narative pot fi folosite atât în scopuri progresiste, cât 
și în scopuri opresive.”, este dificil pentru ea să „susțin[ă] o critică 
politică a narațiunii”. 

În majoritatea filmelor lui Rainer toate acele voci despre care 
vorbeam nu se intersectează, nu intră în dialog, nu se întâlnesc – 
ele rămân cumva separate, paralele, iar prin maniera aceasta de 
prezentare, de introducere a discursurilor în film, Rainer evită 
organizarea lor în jurul unui „argument preconceput” (sintagma îi 
aparține lui Rainer) – niciunui discurs nu i se acordă o importanță 
mai mare decât celuilalt. 

Pe lângă asta, separarea discursurilor poate să atragă atenția și 
asupra unei schisme de comunicare, în sensul în care ea (separarea 
discursurilor) „pune în lumină singurătatea unor ființe aflate în 
capcana propriilor identități sexuale, incapabile structural să 
traverseze prăpastia care desparte un sex de celălalt. (…) El se 
adresează unui psihanalist invizibil, în timp ce ea vorbește fără să 
fie văzută.” - asta se întâmplă în „The Man Who Envied Women” 
(1985). „Privilege” e probabil singurul film al lui Rainer în care, 
chiar dacă există o multitudine de voci, de discursuri, păreri, 
relatări etc., toate aceste părți comunică: „Privilege” e un fel de 
„dialog continuu (…), în care toate vocile ne vorbesc nouă, dar și una 
alteia.”

Atunci când Rainer spune că toate filmele sale „au de a face, într-un 
fel sau altul, cu performance-ul, cu cine anume sunt oamenii, cu 
rolurile lor ca personaje, cu implicarea lor într-un performance 
de un fel sau altul.”, poate că ea are în vedere (și) ceea ce ține de 
rolurile pe care le joacă fiecare om în societate – în familie, în 
grupurile de tot felul din care face parte, în cadrul structurilor 
socio-politice mai largi – de pildă, cum reflectă relațiile de putere 
din cuplu sau din familie forțele care guvernează mersul societății? 
Toate acestea sunt legate între ele - într-o oarecare măsură „The 
personal is the political.”. Atunci când Rainer se întreabă ce înseamnă 
să fii femeie în societatea occidentală a anilor ’70, asta presupune 
pentru ea (și) cercetarea unei arii mai largi: violența politică, 
imperialismul american, inegalitatea sexuală, rasială, de clasă, 
privilegiile sociale, boala, îmbătrânirea, trauma. Chestionarea 
propriului statut (sexual, social etc.) duce astfel către întrebări mai 
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generale, iar filmele lui Rainer pun și această problemă: unde se 
termină sfera domeniului personal, unde începe cea a domeniului 
social? Ce fel de relații se leagă între ele, cum se interinfluențează 
acestea, cât de alambicate sunt aceste conexiuni? Cum se răsfrânge, 
de exemplu, rasismul de acum câteva decenii asupra situației femeii 
la menopauză din prezent (vezi „Privilege”)? 

Corelată cu aceste preocupări este și punerea sub semnul întrebării 
a identităților (sexuale, sociale, rasiale etc.): cât de fixe sunt acestea? 
În ce măsură sunt ele un dat, în ce măsură sunt o construcție 
socială (așa cum susțin teoriile post-structuraliste, de pildă)? Ce 
înseamnă fiecare dintre aceste identități? Ce presupun, de exemplu, 
masculinitatea și feminitatea? Înseamnă ele ceea ce spun filmele 
tradiționale/ holywoodiene că înseamnă (asta și apropo de faptul că 
Rainer și-a început căutările narative prin reabordarea melodramei 
și prin examinarea clișeelor acesteia)?

Rainer însăși își chestionează toate aceste roluri – în eseul „Working 
round the L-word”, de exemplu, ea povestește despre parcursul 
său de la heteroxesuală la lesbiană – „statut” pe care și-l declară 
și asumă la vârsta de 56 de ani. Dar, se întreabă ea, cum știi că ești 
lesbiană? Ce înseamnă asta de fapt? Ce înseamnă, de pildă, să fii 
lesbiană în SUA anilor ’90? Poți fi lesbiană nepracticantă (așa cum 
Rainer crede că a fost o lungă perioadă – în sensul în care, deși nu 
avea relații sexuale cu femei, susținea cumva, pasiv, lesbianismul)? 
Unde se trasează liniile de demarcație? Ce înseamnă conceptul de 
lesbiană? De ce trebuie neapărat să te numești astfel? Etc. etc. etc.  

Rainer nu oferă răspunsuri simple sau unice la întrebările legate de 
identități (nu mă mai refer aici doar la lesbianism), însă examinează 
fiecare dintre aceste clișee și încearcă să-și dea seama ce e cu 
ele. Deși nu crede în puterea filmelor de a transforma lumea (la 
nivel mai larg, dacă pot spune așa), de a genera schimbări politice 
majore, a fi conștient(ă) de toate aceste lucruri și de implicațiile 
lor e o chestiune esențială pentru Rainer – din momentul în care 
începi să cunoști și să înțelegi niște lucruri nu te (mai) poți face că 
ele nu există. Iar din momentul în care devii, astfel, parte din ele, în 
ce măsură te obligă asta să asumi o poziție? Mai poți să-ți permiți 
să rămâi la adăpostul privilegiilor (de tot felul)? Aceasta e și una 
dintre problemele puse în discuție în „Privilege”: „Fiecare personaj 
din film poate fi văzut ca având sau neavând privilegii, în funcție 
de rasă, sex, clasă, vârstă. (…) <<Privilegiu>> e un termen crucial în 
film, un fel de prismă prin care toate aceste probleme – și tehnici – 
pot fi observate.”. Asta include și poziția regizorului, a celui aflat în 
spatele camerei, și relația lui cu cei din fața aparatului, cu cei (mai) 
expuși, (mai) vulnerabili (vezi scena în care intervievatoarea și 
intervievata își inversează locurile, respectiv rolurile). 

Aspectele acestea au devenit din ce în ce mai importante pentru 
Rainer pe măsură ce ea s-a îndreptat către subiecte precum 
sinuciderea și violența politică (în „Journeys from Berlin/1971” 
(1980)) – a vorbi despre aceste lucruri devine un fel de mers pe 
sârmă: Dacă „atât în <<Lives…>>, cât și în <<Film about…>> (…) 
preocupările formale erau mai importante decât conținutul, [spune 
Rainer] (…), în <<Journeys…>> utilizam subiecte mult mai delicate. 
Așa că am simțit o mai mare reponsabilitate pentru posibilele 
interpretări. (…) La fiecare pas mă confruntam cu posibilitatea de 
a face conexiuni greșite. Nu era ca și când aș fi pornit de la o teză 
prestabilită pe care încercam să o demonstrez sau să o elaborez.” 

– așadar, pentru Rainer regizorul e responsabil și de ce spune și de 
cum spune și forma sub care spune ceea ce spune – în viziunea ei 
relația delicată dintre regizor, film și spectator e (și nici nu cred că 
ar trebui să fie altfel) o chestiune de morală.
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11 Ibid., p.82 
12 Rainer în “A Woman Who . . .”, p.115
13 Ibid., p.252
14 Ibid., p.228
15 Ibid., p.279
16 În ”Kristina Talking Pictures” (1976) paralelismul e pus în evidență 
și la nivel vizual: în secvențele în care Kristina și Raoul discută în pat 
aceștia stau paralel unul față de celălat și fiecare privește în cameră. 
17 Berenice Reynaud în Rainer RAINER, Yvonne - The Films of Yvonne 
Rainer (Theories of Representation and Difference; with contributions 
by B.Ruby Rich, Berenice Reynaud, Mitchell Rosenbaum and Patricia 
White), Indiana University Press, 1989, p.29 
18 Jonathan Rosenbaum aici:  http://www.jonathanrosenbaum.
com/?p=7354
19 Yvonne Rainer, aici:  http://www.moma.org/docs/learn/archives/
transcript_rainer.pdf
20 Apropo de relații de putere între sexe, în cuplu etc.: ultimul film al lui 
Rainer, “MURDER and murder”, e singurul în care vedem desfășurându-
se o relație echilaterală între personaje (cele două lesbiene).
21 Legat de relația dintre planul personal și cel social, mai larg: opera 
lui Rainer e autobiografică în sensul în care deși „nu reduce teoria la 
autobiografie, (...) [Rainer] își declară totuși nevoia (...) de a înrădăcina 
reflecția teoretică în propria viață.”, în sensul în care filmele ei reflectă 
niște preocupări personale. Există, e drept, elemente autobiografice 
propriu-zise în filmele ei („replicile” sau discursurile unor personaje 
sunt preluate din jurnalul pe care l-a ținut Rainer), dar de cele mai 
multe ori ele sunt dispersate, împrăștiate pe mai multe canale.
22 „Once my life takes a certain shape or direction I can start collecting 
material and start thinking of a larger social picture.” (Ibid., p.265)
23 Ibid., p.254
24 Rainer în “A Woman Who . . .”, pp.177-8
25 Apropo de Godard, pe care îl parafrazez aici, filmele lui și ale lui Rainer 
se aseamănă în multe privințe. 
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„Everybody is a fag” spune Bruce LaBruce în cartea sa, „The 
Reluctant Pornographer”, demonstrându-și astfel teoria care 
îi ghidează  întregul traseu  cinematografic. Cunoscut ca 
fondator al mișcării queercore, LaBruce și-a început activitatea 
artistică scriind la un soi de revistă online (fanzine) dedicată 
persoanelor gay unde, împreună cu câțiva prieteni,  publica 
articole despre cultura queer la mijlocul anilor ’80, ca și când 
conceptul ar fi fost unul deja larg răspândit. De fapt, noțiunea 
nu a fost niciodată prea clară nici în mintea lui LaBruce, care 
recunoaște că nu folosește nici acum prea des cuvântul queer 
pentru a defini „atitudinea sau starea de spirit” pe care și-a 

propus să o creeze. Intenția sa inițială a fost o apropiere de punk, 
întrucât această cultură părea să conțină nonconformismul 
necesar pentru revolta gay anti–burgheză. Lovindu-se, însă, de 
o gândire preponderent homofobă, chiar macistă, ajunsă deja la 
un grad ridicat de conformism în manifestările sexuale,  LaBruce 
încearcă să lege conceptul queer de rădăcinile originale ale punk-
ului, cu adevărat revoluționare și experimentale din punct de 
vedere sexual. 
La milocul anilor ’90, așa-zisul activism queer  se îndepărtase 
deja mult prea mult de natura sa, pierzând orice apreciere 
pentru vechea școală de queer (filmele clasice hollywoodiene 
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în totalitate niciuneia dintre celelalte categorii canonice. Mai mult 
decât o revoltă pentru gay sau anti-mainstream gay, queercore-ul s-a 
vrut a fi o pledoarie pentru explorarea liberă a sexualității, în orice 
combinație ar apărea ea, și pentru nonconformism, în orice formă a 
sa, fie ea estetică, politică, sau socială. 
Filmele sale sunt permanente ciocniri cu modernitatea, cu lumea 
contemporană și cu prejudecățile ei, cu democrația și falsele sale 
prezumpții, explorând „tensiunea care se creează între un potențial 
sexual și comportamente culturale foarte rigide, care cer o definire 
de 100% homo sau 100% hetero2. Dimensiunea  pornografică 
a filmelor este unul dintre instrumentele pe care LaBruce le 
folosește pentru a denunța într-o manieră radicală presiunile la 
care este supus orice individ care iese din canon. Filmele sale au 
o narativitate bine definită, adesea ironică, umorul servindu-i la a 
nu deveni pedant în mesajele sale de natură politică. Multe dintre 
subiectele dezvoltate de LaBruce sunt contradictorii, iar stilul 
său oscilează între agresivitate și finețe, abordând tabuuri într-o 
manieră profund necomercială (filmele sale au rulat preponderent 
în mediul underground, dar au fost distribuite și în unele festivaluri 
care nu aveau profil pornografic). 

În „No Skin Off My Ass” (1991), primul său lungmetraj, cineastul 
canadian recompune povestea din filmul lui Altman, „That Cold Day 
in the Park” (1969), în varianta queer, prezentând un hairstylist gay 
(interpretat chiar de el) care se îndrăgostește de un skinhead punk pe 
care îl vede stând pe o bancă într-un parc și îl invită în apartamentul 
său. Filmul aduce în prim-plan întâia problematică a curentului 
queer, confruntând mișcarea gay cu mișcarea punk straight, 
deznodământul fiind o scenă de sex între hairstylist și skinhead.  
Există mai multe nivele ale dorinței, exploatate de LaBruce extra-
diegetic și intra-diegetic. Dorința de a face un anumit tip de cinema, 
venită din vizionarea filmului lui Altman (cadre din acest film 
apar la începutul filmului lui LaBruce pe ecranul unui televizor), 
se proiectează în dorința personajului feminin, sora skinhead-
ului, o tânără regizoare avangardistă care vrea să sfideze regulile 
cinemaului, pentru ca apoi să se transforme în dorința de natură 
fizică dintre cei doi bărbați care își filmează prima scenă de sex: 
„Dorința aici este dorința pentru arta cinemaului, iar trupul vine 
ca o completare; dorința pentru filmul lui Altman produce dorința 
pentru trupul bărbatului de pe bancă, aceasta dezvoltându-se apoi 
pe parcursul narațiunii.”3 De fapt, prin combinația tipurilor de 
privire (feminin/masculin, gay/straight, spectator/regizor), LaBruce 
se folosește de tehnica spectatorship as cruising (așa-zisa croazieră 
a spectatorului care nu își alege un obiect clar asupra căruia să își 
fixeze privirea), care emană în sine erotism, înlocuindu-l pe cel 
care ar trebui să fie emanat de o anume manifestare sau acțiune a 
personajelor. 
Opunându-se teoriei lui Mulvey, conform căreia în filmele 
hollywoodiene privirea bărbatului este aliniată cu privirea 
protagonistului masculin, iar femeia este portretizată numai  prin 
ochii acestuia, LaBruce folosește un personaj feminin cu trăsături 
comune în mai multe filme, aproape o persona care îi servește drept 
privire autoreflexivă referitor la cinema (femeia 

METODA 
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BRUCE LABRUCE 
cu reprezentanți precum Bette Davis sau Judy Garland, 
camp-ul anilor ’50 și ’60, bărbații efeminați și femeile 
care promovau butch style-ul1), astfel că LaBruce adoptă 
postura postqueer pentru a-și contracara propriul curent. 
Atitudinea aceasta paradoxală continuă cu poziția sa antigay 
care respingea tot ceea ce era mainstream gay, considerând 
că mișcarea devenise una de pură asimilare, activismul 
său rezumându-se la cele mai conservatoare instituții, și 
anume căsătoria și sfera militară. Dorința lui LaBruce era 
una, în esență paradoxală, și anume să creeze o categorie 
în care să se poată încadra cei care nu pot spune că aparțin 
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este întotdeauna o regizoare avangardistă, de obicei lesbiană), 
dar și drept perspectivă asupra bărbatului ca subiect sexual. Fie 
că este sora skinhead-ului în „No Skin Off My Ass”,  fie că este 
Googie în „Super 8&1/2” (1994) (realizatoarea unui film numit 
„Bruce”, despre un fost star porno, actual regizor de filme queer), 
fie că este Gudrun în „Otto” (2008) (regizoarea unui film cu zombi 
gay - o metaforă pentru revolta împotriva orientării capitaliste, 
consumerismului - care este atât de autentic cinefilă încât își vede 
iubita ca un personaj dintr-un film mut), privirea acestei femei 
determină legătura și în același timp distanța dintre spectator și 
film, spectator și filmul din film, spectator și realitatea proiectată 
în filmul din film. Astfel, cu precădere în „Super 8&1/2”, unde 
instanțele cinematice se permută permanent, „nu există scăpare de 
la oglindirea narcisistă. Fiecare poziție pe care spectatorul o ocupă 
în relație cu filmul canibalizează fantezia distanțării. Eroticul 
acestui film constă tocmai în devorarea neutralității - spectatorul e 
transformat în fetiș”4. 
Relația dintre „Super 8 1/2” și „8 1/2” (1963), al lui Fellini, e destul 
de complicat de definit, întrucât, dincolo de  asemănările de 
tematică și structură (încercarea nereușită de a finaliza un film, 
autoreflexivitatea cu privire la iubirea pentru arta cinematografică, 
scena conferinței de presă a regizorului), filmul lui LaBruce 
problematizează reprezentarea artistică printr-o independență 
oferită atât cadrelor propriu-zise ale filmului, cât și cadrelor din 
alte filme prezentate în „Super 8 1/2”, astfel încât acestea nici nu 
mai trimit la un referent, nici nu formează împreună unul nou, ci 
sunt, fiecare în parte, câte un referent. Regizorul sugerează în acest 
mod felul în care vrea ca filmele sale să fie vizionate: „Nu există 
niciun film al lui LaBruce față de care să fim complet antrenați 
pentru a înțelege un text complet formulat. Există o fricțiune 
contagioasă, înfricoșătoare și în același timp fericită între obiectul 
cinematic și spectatorul atras înăuntrul lui. Filmul ia ființă prin 
intermediul dorinței. LaBruce își imaginează o hibriditate aproape 
monstruoasă – filmbodymybody -5 în care dorința mutuală de la și 
pentru artă constituie experiența virtuală și actuală de a privi un 
film. Chiar dacă LaBruce nu ar face filme cu sexualitate explicită, 
nesimulată, opera lui ar provoca radical definiția noastră asupra 
pornografiei. Nu în sex găsim tratatul său cu privire la dorință; nici 
în afara lui. Ci perfect încadrat în spațiul dintre.” 6

O clasificare a filmelor lui LaBruce se poate face în funcție de felul 
în care se folosește de sex nesimulat, iar marca sa auteur-istă este 
permanenta ciocnire, acea „confuzie ironică și interdependență 
intimă dintre  pornografie și artă.”  Practic filmele lui devin cinema 
de artă de fiecare dată când „se eschivează față de cinemaul de 
artă”7. Dacă în privința autoreflexivității, spectatorul era atras în 
„interiorul obiectului cinematic”, în ceea ce privește raportarea 
la sexualitate, LaBruce devine un „Brecht pornografic”8, utilizând 
tehnici de distanțare, de dislocare a atenției, anulând sau 
provocând un șoc prin alt șoc. Dacă în „No Skin Off My Ass ” se 
produce o distanțare directă, scena de sex explicit fiind întreruptă 
constant de unul dintre bărbați care se apropie în repetate 

rânduri de camera cu care își filmează partida pentru a o aranja, 
în „Hustler White” (1996), sexualitatea vădită este amplificată 
direct proporțional cu superficialitatea reprezentării violenței pe 
care o denunță. Având ca temă prostituția gay din Santa Monica, 
filmul cuprinde multe scene de sex cu practici șocante (un bărbat 
încearcă să se sufoce cu o curea în jurul gâtului, un altul își 
folosește piciorul amputat drept dildo pentru partener, un grup de 
negri fac sex brutal, unul după altul, cu un hustler alb, spunându-i 
în final că : „Ăsta nu a fost un viol, ci un exercițiu de putere a 
negrilor.”), toate păstrându-și calitatea de a indica spre critica a 
altceva, violență, politică rasială (temă reluată de LaBruce în „Skin 
Gang” – 1999 - și în „The Raspberry Reich” - 2004).
Primul film considerat cu adevărat pornografic este „Skin Gang” 
(Skin Flick - varianta hardcore), care urmărește  un grup de skinheads 
neonaziști care intră în apartamentul unui cuplu interrasial gay 
și abuzează în repetate rânduri de bărbatul de culoare sub ochii 
partenerului. Lungimea scenelor de sex, masturbarea în plen a 
celor care își așteaptă rândul la violul bărbatului de culoare au 
o notă demonstrativă care dispersează orice urmă de erotism. 
Rămâne doar un contact brut și brutal și o măsurare de forțe cu 
ecou interrasial. „The Raspberry Reich” („The Revolution is My 
Boyfriend” - varianta hardcore) continuă șirul reprezentării sexuale 
violente, insistând asupra sugestiilor politice prin interpuneri de 
text marxist peste scenele de sex aproape animalic dintre Gudrun 
(lidera unui grup de revoluționari care îi pune pe bărbați să facă 
sex între ei în numele revoltei contra monogamiei heterosexuale) 
și partenerul ei, sloganele apărând la fel de violent, cu litere 
fosforescente, cuvinte suprapuse sau frânte, excitația spectatorului 
putând fi o reacție la oricare dintre cele două expuneri. De 
asemenea, LaBruce se folosește de o scenă în care un bărbat se 
masturbează în fața unui perete pe care e imaginea imensă a lui 
Che Guevara, pentru a-și susține intenția de a face un film ce 
este „un amestec de slogane revoluționare marxiste, posturi camp 
cvasi-Warholiene, pornografie de modă veche, dar și o critică la 
adresa radicalismului șic și la adresa tendinței moderne a artei, 
a modei și a culturii pop de a-și apropria imagini ale revoluției și 
ale insurecției pentru a promova vânzarea unor produse complet 
nerevoluționare.”9

Pe lângă metodele de asociere în imagini pe care le utilizează 
pentru distanțare, LaBruce lucrează și pe sunet în scopul intenției 
sale de a-l face pe spectator conștient de ceea ce vede. Cel mai 
bun exemplu este „No Skin Off My Ass” unde, în scena din parc, 
versiune a filmului lui Altman, există un voice-over care conține 
atât replicile care ar fi trebuit să fie adresate în mod direct de către 
personaje, cât și comentariul naratorului asupra lor („Sper că nu 
sunt prea direct, i-am zis”), deși personajele nu par să vorbească. 
De asemenea, pe tot parcursul filmului, post-sincronul este 
decalat, conține mai multe sau mai puține cuvinte decât rostesc 
personajele și se combină cu zgomote și sunete întârziate față de 
ceea ce vedem în imagini. 

Deși explorează tabuuri de natură sexuală, politică și socială, 
poveștile din filmele lui LaBruce au, în mod paradoxal, o rădăcină 
lirică, romantică, opunându-se ostentativității și superficialității 
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precum și brutalității folosite în celelalte reprezentări. Dincolo de 
mesajele „penetrante”, cineastul descoperă o sensibilitate a firii pe 
care o expune ca pe un unic deznodământ, indiferent de rezultatul 
celorlalte intenții ale operei sale; chiar și atunci când păstrează în 
ea o doză de ironie, precum în scena finală din „Hustler White”, 
când cei doi protagoniști se sărută pe plajă, sau în „Otto”, prin 
flashback-urile sale din perioada când era îndrăgostit de un coleg de 
școală și prin scena de dragoste dintre Otto și actorul porno care 
se diferențiază net de scenele de sex prin delicatețea reprezentării. 
Cum se scria în „Cahiers du Cinéma”, filmele lui LaBruce 
demonstrează că „într-o lume în care norma este constituită din 
fetișism extrem, violență sexuală și perversitate, ultimul tabu 
rămâne tandrețea.”
În „Otto or Up with Dead People”, cineastul combină toate 
posibilitățile de reprezentare pe care le-a explorat până în acel 
moment în filmele sale: există o femeie regizoare avangardistă 
(Medea) care realizează un film despre zombi, ca revoltă 
împotriva societății contemporane, există scene de sexualitate 
sadomasochistă (după ce un zombi îi face o gaură în corp unui 
bărbat, scoțându-i intestinele, îl penetrează prin aceeași gaură, 
transformându-l într-un zombi la rândul său ; orgia actorilor 
porno din timpul filmării unei scene din filmul din film), există 
referințe la filme horror, sau la scene din filmele lui Andy 
Warhol, iubita regizoarei apare permanent ca un personaj de 
film mut, într-o imagine alb-negru. Totuși, abordează o temă 
mai apropiată de natura umană sensibilă, emoțională. LaBruce 
transformă o poveste autobiografică (el înșuși, precum personajul 
său Otto, era un adolescent retras, pierdut între nevoia de a-și 
recunoaște sexualitatea și o societate conformistă care îl obliga 
să se autocenzureze) într-o critică la adresa normelor capitaliste, 
evidențiind alienarea tinerilor și tragismul comportamentului pe 
care aceștia ajung să îl adopte: fie se sinucid (rata sinuciderilor 
pentru tinerii gay fiind mai mare decât cea pentru tinerii 
heterosexuali), fie continuă să trăiască asemenea unor cadavre 
ambulante, neputând să se exprime liber, nesimțind o apartenență 
la ceea ce îi înconjoară. Filmul este o pledoarie directă împotriva 
homofobiei și xenofobiei, împotriva unor generații zombificate 
care nu par să vadă dincolo de limitele impuse de cultura 
capitalistă. Prin Otto, LaBruce  a încercat să portretizeze „un 
zombi care este de fapt un individ inadaptat, un proscris” care 
preferă să creadă că aparține altei lumi pentru a nu se mai simți 
stingher în cea din care face parte. Până la final nu știm dacă Otto 
este un zombi sau este doar un tânăr tulburat psihic, diferența 
dintre monstruozitatea ca natură și monstruozitatea ca prejudecată 
(ca etichetă pusă de ochii conformiștilor) fiind eliminată tocmai 
prin această îndoială lăsată nerezolvată. LaBruce și-a propus să 
facă un film cu accente horror, dar care să se opună clasicelor filme 
hollywoodiene cu creaturi înspâimântătoare. Sentimentul de frică 
provine la el dintr-o conștientizare, tocmai din această provocare a 
spectatorului de a-l privi pe Otto într-o manieră duală, ca individ și 
ca zombi în același timp, întrucât el este reprezentantul unei astfel 
de tipologii, a oamenilor care, deși sunt indivizi perfect normali, 
sunt clasificați ca anormali, raportați la o normă sexuală impusă 
de societate. Cum afirmă personajul Medeei, într-un monolog 
din cadrul filmului: „O persoană care funcționează normal într-o 
societate bolnavă este ea însăși o persoană bolnavă. […]Primul pas 
în a deveni un revoluționar este să acționezi împotriva oricărei 
realități ale cărei coordonate sunt stabilite prin consens.” 

În primul rând nu e nimic pornografic în „Gerontophilia” (2013), 
cel mai recent film al lui LaBruce, la fel cum nu e nici vreo 
sexualitate explicită sau vreo autoreflexivitate. În parte e o dramă/
melodramă hollywoodiană, în parte road movie, în parte comedie și 
în parte romance adolescentin, doar că între un bătrân de 81 de ani 
internat într-un spital și un asistent de 18 ani, cu față de îngeraș, 
care e gerontofil, adică simte o puternică atracție sexuală față de 
oamenii în vârstă. Există o libertate a empatizării nemaiîntâlnită 
în filmele lui LaBruce care poate fi interpretată drept satiră la 
adresa filmelor mainstream cu gay, precum și la felul în care sunt 
percepute relațiile între oameni de vârste atât de diferite (mai 
ales că pe genericul de final se aud versurile: „Ajută-i pe bătrâni, 
căci într-o zi o să fii și tu bătrân.”). Totuși, în afara unei scene de 
imaginație turbulentă a tânărului în care acesta îi linge rănile de 
pe spate bătrânului (care aduce aminte de vechiul stil LaBrucian), 
totul pare prea evident, instinctul revoluționar e pus în vorbele 
unei puștoaice de 18 ani care rezumă, cumva, și tematica filmului 
(„Îți dai seama cât de revoluționar e ceea ce faci? Practic refuzi să 
crezi că există canoane care fac o persoană dezirabilă la o anumită 
vârstă.”), iar tandrețea și sentimentalismul nu au valoare de tabu, ci 
rămân tandrețe și sentimentalism, un pic artisticizate de desenele 
cu nuduri ale bătrânilor din spital, realizate de tânărul asistent. E 
prea multă poveste și prea puțină provocare, sau în orice caz mai 
puțină decât în restul filmelor sale. Cumva, nu e destul. Dacă a 
mizat pe critică prin ironie fățisă, ironia e înecată în ceva dulceag 
și rămâne jumătate din ea, în combinație cu un suspin. Dacă totul e 
o farsă, e nefinalizată, dacă totul e o dramă, e prea farsică. 
Indiferent de intențiile lui din acest ultim experiement filmic, 
Bruce LaBruce și-a construit deja un pachet de autor în care 
principiile sale sunt clare. „LaBruce reușește să arate ceea ce 
e de nearătat: dorința homosexuală - dezinhibată, grotescă, 
inadmisibilă, cinică, vulgară, sado-masochistă, fetișistă, violentă 
- cu tușe de tandrețe orgasmică.”10 Potențialul revoluționar și 
potențialul bisexual al unei generații anesteziate de societatea 
dominantă, norma aplicată greșit, ca element sufocant, anihilator 
al manifestării spiritului, cinemaul ca artă de care spectatorul este 
conștient, cinemaul ca artă a dorinței, erotismul ca spațiu dintre 
spectator și film, pornografia ca instrument refractar, tandrețea 
ca esență a firii, indiferent de gen, orientare sexuală sau politică 
- filmele lui Bruce LaBruce sunt despre linia dintre ceea ce este 
recunoscut ca artă și ceea ce nu poate fi acceptat în acest contur, 
în cazul lui, pornografia. De orice parte a liniei te-ai situa, ca 
spectator „nu alterezi esența operei în sine”.11

1 Stil de îmbrăcăminte masculin adoptat de femei, în general de cele 
lesbiene
2 Bruce LaBruce în cadrul unui interviu din Gothic Magazine 
 3, 4, 5, 6, 7, 11  Eugene Brinkema - „A title does not ask, but demands that you 
make a choice: On the otherwise Films of Bruce LaBruce”,  2006
8 Paul Quinones, Flash Art, 2000
9 Bruce LaBruce într-un articol intitulat Che, publicat pe www.
brucelabruce.com 
10 Cahiers du Cinema, mai, 2003
11 Bruce LaBruce,The Reluctant Pornographer 1997 
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Nu suport nici măcar o secundă întreagă o imagine de amor între 
heterosexuali, în schimb pot să mă uit la pornografie homosexuală. 
Pe cât de lipsită de sens sună fraza de început a eseului, pe atât 
de aberant sună și începutul articolului scris de Cristian Tudor 
Popescu pentru gandul.info despre „La vie d`Adèle”, filmul lui 
Abdellatif Kechiche, câștigătorul „Palme D`Or” la Cannes în 2013: 
„Nu suport nici măcar o secundă întreagă o imagine de amor 
între bărbați, în schimb pot să mă uit la pornografie lesbiană.” 
Tocmai din acest motiv prefer să mă raportez la confesiunea lui 

cu scepticism, ca la o capcană în care un discurs angajat, grăbit 
în a face acuzații de homofobie latentă (e drept, nu pe deplin 
nemotivate), ar putea cădea foarte ușor. 

Pentru mine, confesiunea citată mai sus rămâne mai degrabă o figură 
retorică imprudentă prin sinceritate, dar de efect. Atât de eficientă, 
încât am preluat și eu în structura frazei cu care am deschis eseul, 
într-adevăr, nerespectând paralelismul exact al sensurilor (adică 
imaginea întoarsă a opoziției dintre scenele de amor cu bărbați 

CE-AU 
VRUT SĂ 
SPUNĂ 
CRITICII 
DE FILM? 
de Andrei Luca
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și secvențele de sex între femei nu e reprezentată de opoziția 
heterosexual vs. homosexual). Însă dacă până acum am reușit să-l 
salvez pe Cristian Tudor Popescu de furia unui discurs angajat 
pe tema homosexualității, din mâinile feministelor (straight sau 
lesbiene) n-am cum să-l scap. 

Așa cum indică și titlul articolului („Sex cu camera”), unul din 
lucrurile pe care el le reproșează filmului se concentrează în 
jurul faptului că regizorul încurajează în spectator impulsuri 
voyeuriste, punând la dispoziție o mostră de pornografie de 
dragul spectacolului pornografic, totul făcut fără niciun fel de 
artă (sau cu tangențe prea puține cu arta). Intoleranța viscerală 
pe care singur o declară față de imaginile de amor între bărbați, 
pusă în opoziție cu acceptarea pe care o manifestă față de 
pornografia lesbiană, îi deconspiră poziția de mascul, posesor 
al privirii dominatoare asupra femeii, care, în numele nobilei 
arte înalte, acuză regizorul de faptul că încurajează voyeurismul. 
Însăși respingerea violentă („nici măcar o secundă întreagă”) a 
scenelor de sex dintre bărbați și grabnica acceptare a sexului 
dintre femei este cea care îi pune o muscă acuzatoare pe caciulă 
și îl așează în scaunul de client inconștient al voyeurismului 
(sexist) pe care, conform articolului, regizorul l-ar încuraja în 
spectator.

Argumentul de până acum e reductibil la o problemă de 
psihanaliză simplă, care a fost de-a lungul istoriei criticii de 
film feministe îndelung detaliată: într-o societate falocentristă 
si patriarhală, filmul, înțeles drept canal de comunicare, conține 
codate cutumele societății falocentriste din/în care a fost creat. 
În receptarea filmului, subconștientul bărbatului privitor, al 
cărui sceptru al puterii este propriul penis, interiorizează femeia 
ca obiect al dorinței (vezi grabnica acceptare de către Cristian 
Tudor Popescu a scenelor de sex între femei, dar și cinefilia în 
pornografie lesbiană de care dă dovadă). Femeia, fiind definită 
în logica societății falocentriste nu ca entitate de sine stătătoare, 
ci în raport cu bărbatul, prin absența penisului, nu reprezintă 
o amenințare pentru subconștient dacă este pusă într-o scenă 
de sex cu altă femeie. Refuzul categoric al lui Cristian Tudor 
Popescu de a privi pentru o secundă întreagă, chiar și prin 
intermediul ecranului de cinema, care, în mod teoretic, ar trebui 
să creeze o distanțare față de imaginea proiectată, o secvență de 
amor între doi bărbați devine, datorită procesului de identificare, 
sinonim cu amenințarea feminizării/ emasculării (cum am 
stabilit deja, femeia este definită prin absența penisului și, în 
acest context, feminizarea activează în subconștient instinctul 
de autoconservare al bărbatului în fața emasculării). 

Tocmai teama de emasculare ridicată de secvențele de sex dintre 
bărbați este elementul revelator care ne arată că definiția lui 
Cristian Tudor Popescu despre femei este una falocentristă, 
identică cu a lui Kechiche, care, în mod inconștient sau nu, 
regizează scenele de sex dintre cele două actrițe pentru plăcerea 
camerei de filmat și a spectatorului.

Însă, lăsând la o parte poziția din care Cristian Tudor Popescu 
scrie despre scenele de sex din „La vie d`Adèle”, logica 
argumentului său așează pe poziții antagonice comportamentul 
natural al actriței, care face abstracție de prezența camerei, 
oricât de aproape ar fi ea, în scenele non-sexuale, și performance-
ul pe care îl face pentru spectator  și pentru cameră în secvențele 
de sex. Cu alte cuvinte, dacă pe tot parcursul filmului „pare că 
vedem chiar o puștoaică a Franței de azi trăind fără să știe că e 
filmată”, imaginile care conțin sex explicit „rup țesătura estetică 
a filmului” pentru că personajele, brusc conștiente de condiția lor 
de performeri, încep să nu mai fie indiferente față de camera de 
filmat și joacă în slujba plăcerii voyeuriste a spectatorului.

În ciuda aparentei contradicții dintre cele două atitudini opuse 
ale actriței față de aparat, cele două maniere de raportare ale lui 
Adèle Exarchopoulos la spectator se substituie, de fapt, intenției 
regizorului de a crea o relație de identificare a privitorului cu 
personajul. Atât indiferența Adèlei față de cameră (despre care 
Cristian Tudor Popescu recunoaște că „generează privitorului o 
reacție de atașament”), cât și performance-ul dedicat spectatorului 
în scenele de sex (despre care tot Cristian Tudor Popescu spune 
că încurajează un voyeurism similar cu cel fabricat de filmele 
porno) au ca scop întreținerea unui raport de identificare între 
emițător (film) și receptor (personaj). 

Reproșul pe care domnia sa îl aduce filmului, acela de a fi un 
simplu pornoșag, nu este singurul de acest fel care apare ca reacție 
a criticilor la vizionarea lungmetrajului lui Abdellatif Kechiche. 
Pornind de la premisa că scopul proiectului regizorului de origine 
tunisiană este acela „de a arăta că și un cuplu homosexual trăiește 
pasiunea - care implică sufletul și sexul - la fel de puternic precum 
unul heterosexual”, Lucian Maier ajunge pe parcursul articolului 
scris pentru „FilmSense” la concluzia că ecranul, inundat de sex 
pe toate canalele, reduce filmul la o banală pornografie. 

Ca o mică paranteză, în reacțiile menționate mai sus nu pot să 
nu remarc un anume nivel de alertă interioară care apare în 
raportarea celor doi critici la un film cu tematică gay. Pe de-o 
parte, Cristian Tudor Popescu simte nevoia să justifice faptul că 
reacția lui față de film nu este condiționată de disconfortul creat 
de secvențele erotice (se uită fără probleme la scene de sex cu 
lesbiene), ci reprezintă o respingere care are în vedere criterii 
estetice, pe de altă parte, Lucian Maier, înainte de a compătimi 
lungmetrajul în cauză pentru faptul că nu se ridică deasupra 
nivelului pornografic, trage o linie de demarcație groasă între 
atacurile împotriva filmului și importanța lui socială, care, în 
opinia criticului de film, ar consta în faptul că militează pentru 
recunoașterea dreptului persoanelor de același sex de a se 
căsători și de a înfia copii. 

În primul rând, aș retrogada ceea ce Lucian Maier vede drept 
intenție absolută a regizorului la o simplă funcție, posibil 
neintenționat propagandistică, care apare, în mod inevitabil, 
din confruntarea subiectului abordat de Kechiche cu un public 
preponderent heterosexual. Având în vedere că regizorul nu 
a declarat în niciun moment că intenția personală din spatele 
filmului ar fi cea indicată de criticul de film, sunt înclinat să 
cred că funcția militantă, aceea de a acomoda spectatorul cu 
imaginea unui cuplu homosexual (surprins în ipostaze intime 
sau nu), se naște nu în mod obligatoriu din motivația personală 
a lui Abdellatif Kechiche, ci în mod inerent din confruntarea 
ideologiei și grilei de interpretare heterosexuale cu filmul, care 
nu se sfiește să facă paradă cu scenele de sex dintre două femei. 

În al doilea rând, cronica lui Lucian Maier suferă prin faptul 
că acuză plăcerea carnală în sine că nu e, tematic vorbind, un 
subiect suficient de nobil și de suculent pentru a susține din 
punct de vedere estetic o operă de artă. Problema pe care o 
identifică Lucian Maier în film nu se leagă în niciun moment de 
modul în care este reprezentat sexul, ci de faptul că la nivel de 
subiect „<<Adèle>> nu depășește latura sexuală a unei relații”. Nu 
o posibilă concepție tematică sau grafică limitativă despre sex e 
vinovată pentru faptul că lungmetrajul lui Kechiche e prost, ci 
însuși faptul că sexul nu e o temă demnă de a se ridica vreodată, 
de una singură, la rangul de artă. 

Totuși, care sunt ingredientele care au facut din „La vie d`Adèle” 
un film mult mai controversat și mai discutat decat alte filme cu 
tematică gay care reprezintă la fel de explicit carnalitatea? De 
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ce „L`inconnu du lac”, spre exemplu, un lungmetraj care prezintă 
aventura romantică dintre doi bărbați, lansat tot în 2013, tot la 
Cannes, premiat și el (e drept, la categoria Un Certain Regard), 
a trecut aproape neobservat la noi și în multe alte părți, în timp 
ce „La vie d`Adèle” a dat naștere unor reproșuri atât de virulente? 
De ce sexul din „La vie d`Adèle” este mai pornografic decât sexul 
din „L`inconnu du lac”, când ambele filme arată organe genitale, 
gemete și săruturi între persoane de același sex? 

În mod paradoxal, lungmetrajul lui Kechiche este mult mai cuminte 
decât cel realizat de Alain Guiraudie. În timp ce cel din urmă 
se aventurează pe un teren nișat (microsocietatea surprinsă în 
„L`inconnu du lac” e departe de modelul de organizare al societății 
heterosexuale, acțiunea se desfășoară pe o plajă destinată exclusiv 
bărbaților gay, nicio femeie – straight sau nu – nu apare în film 
și niciun bărbat heterosexual, în afară de personajul polițistului, 
nu-și face loc pe ecran), regizorul lui „Adèle” le arată pe cele două 
personaje principale făcând lucruri ușor de înțeles de mentalitatea 
heterosexuală: personajele merg la muzeu, la petreceri pretins-
sofisticate, iau cina cu familia, se duc la serviciu, vorbesc despre 
artă și Sartre (mainstream curat), se ceartă, se înșeală, se despart. 
Dacă în „L`inconnu du lac”, pentru că se cufundă evenimențial 
cu totul în specificitatea lumii gay și explorează cele mai intime 
aspecte ale modului său de funcționare, regăsim o oarecare 
aroganță ermetică care dezamorsează instant interesul audienței 
heterosexuale, în „La vie d`Adèle” atât acțiunile propriu-zise, 
cât și structura evenimentelor narative, situează filmul mult mai 
aproape de modul în care sunt structurate întâmplările în dramele 
romantice cu și pentru heterosexuali. 

De fapt, „La vie d`Adèle” este atât de clasic, încât mintea 
heterosexualului standard-mediu îl identifică cu o încercare a 
regizorului de a face un film în care un cuplu gay să fie prezentat 
la fel de onorabil ca unul hetero (de aici și tendința de a asimila 
„Adèle” drept purtător al unui mesaj pro-homosexualitate).

În structura asta teribil de asemănatoare cu cea a dramelor 
romantice clasice cu și pentru heterosexuali apare și elementul 
care șochează dacă raportezi filmul la cumințenia dramelor clasice 
menționate mai înainte: în loc să apară scene de dragoste pudibonde 
între un bărbat și o femeie (scene în care ea întotdeauna are sânii 
acoperiți de un cearșaf sau de trupul bărbatului), apar scene de 
dragoste între două femei, de o lungime și de o lipsă de decență 
greu de suportat. În raport cu structura cuminte, secvențele de 
sex apar la fel de stridente ca acordurile unui țambal în plin vals 
vienez. 

În contrast cu scheletul narativ de dramă romantică, scenele de sex 
au un asemenea impact și au stârnit atâta curiozitate încât actrițele 
au fost nevoite să nege la Cannes că ar fi facut sex pe bune (un lucru 
similar s-a întâmplat și cu Jake Gyllenhaal, actorul din „Brokeback 
Mountain” - 2005, regie Ang Lee - care, după lansarea filmului, 
provocat fiind de curiozitățile jurnaliștilor, a fost nevoit să dea detalii 
despre secvențele în care l-a sărutat pe Heath Ledger). 

Scenele de sex marchează o schimbare a raportului dintre 
spectatorul heterosexual și personaj, care, trezit brusc din reveria 
identificațională, se vede nevoit să asiste din afară la un fir narativ 
care până în acel moment făcea un efort de a-l include și de a-i vorbi 
pe o limbă familiară. Șocul diferenței specifice este cu atât mai mare 
cu cât sunt atâtea asemănari care ar fi putut pune semnul egal între 
imaginea de pe ecran și privitor. E drept, un proces de identificare 
există chiar și în aceste scene de sex și el este susținut, așa cum 
am menționat mai devreme în eseu, prin cultivarea unui anume 
voyeurism care creează o aderență a privirii spectatorului la imaginea 
de pe ecran, însă alteritatea expusă fără perdea tulbură echilibrul 
liniariății identificării de până atunci dintre spectator și personaje. 

Caracterul revoltător al scenelor de sex este o consecință a unei 
modalități de funcționare a creierului care, pus în fața a două lucruri 
care se aseamănă, va căuta să identifice diferențele specifice. Un 
experiment în robotică demonstrează teoria conform căreia, cu cât 
un robot se apropie mai tare de aspectul umanoid, cu atât el va fi 
perceput, în ciuda asemănărilor impresionante, mai diferit de om, 
întrucât creierul uman va căuta în mod natural acele deosebiri care îi 
vor trăda mecanicitatea. În lumina comparației anterior menționate, 
vizionarea filmului de către heterosexualul standard-mediu devine 
sinonimul unei experiențe detectiviste a privirii, aflată în mod 
inconștient într-o continuă căutare a diferențelor specifice dintre 
paradigma dominantă și cea minoritară.

Efortul acestui eseu de a identifica în „La vie d`Adèle” posibile 
capcane ale actului receptării de către spectator se construiește 
exclusiv asupra laturii homosexuale a poveștii prezentate de film. 
Scopul acestui demers nu este acela de a dezvinovăți filmul de 
eventualele păcate pe care le comite (și comite destule, Kechiche 
reușind să stârnească critica de film feministă, queer, estetistă și/sau 
cu viziuni politice de stânga) și de a-l sălta, prin argumentul arogant 
al incomprehensibilității subiectului abordat în film de către publicul 
larg, în topul celor mai bune producții apărute în 2013. Mai degrabă, 
rostul eseului e acela de pune câteva lumini de avarie în locuri sensibile 
și de a oferi un instrument pentru recalibrarea privirii heterosexuale 
dominante in raport cu filmele care abordează o tematică gay. 



73

1969
România 2013
regie Alexandru Ispas

„1969” e plin de candoare, de emoții și de iluzii mari, de inocență și de 
gălăgie. O gașcă de vecini cu caracter se pregătesc să vadă aselenizarea la un 
televizor care funcționează cum și cât vor comuniștii, adică greu și puțin, 
până se ia curentul. Oamenii bodogăne ce bodogăne, până realizează că 
pot privi direct luna, iar sentimentul de fascinație care îi cuprinde e la fel 
de puternic precum importanța evenimentului la care sunt martori de 
la distanță. Copiii, în frunte cu Aurică (ăla mic, blonduț, cu ochelari și cu 
o strecurătoare imensă pe frunte), își promit că anul viitor vor face mai 
mult decât să recompună aselenizarea în spatele blocului, cu oale și site 
improvizate drept echipament de rachetă („La anul mergem și noi, mă?”), 
în timp ce bătrânii par că privesc pentru prima dată în viață luna („Să fi u 
al dracu’, ce frumoasă e!”).  
Filmul regizat de Alexandru Ispas demonstrează calitatea echipei care 
a lucrat la realizarea sa. Pe lângă imagine, pentru care a primit premiul 
„Cinelabs România” la CineMAiubit, coregrafi a actorilor în cadru este 
impresionantă pentru un fi lm studențesc, mai ales în cadrul foarte lung 
care îi prezintă pe locuitorii întregii clădiri, camera urmărindu-l pe Aurică 
pe scări de la ultimul etaj la parter, în timp ce coboară speriat spre bunica 
sa (Adriana Trandafi r), care îl amenință pentru că a spart ceva. Fiecare 
locatar are rolul său în pregătirea marelui eveniment, aruncându-i câte 
o vorbă de încurajare lui Aurică printre picături. Personajele reprezintă 
tipologii pe care nu se insistă decât printr-un gag scurt, comunitatea 
fi ind cea care se dorește a fi  descrisă. Filmul combină izul de slapstick 
(de exemplu mutarea televizorului de colo-colo și  rotirea antenei astfel 
încât programul să se poată vedea bine) cu ideea de aventură interzisă 
din copilărie: băieții și-au construit o navă improvizată cu care ar vrea să 
ajungă la lună (Aurică părând singurul de o naivitate pură, care întreabă 
încontinuu: „Am ajuns ?”, „Acolo există apă ?”, „Aia de la televizor e nava 
noastră ?”) și pe care vor să o salveze din mâinile părinților care vor să 
îi pedepsească după ce i-au găsit uitându-se într-o revistă „deocheată”. 
Dimensiunea sonoră pare să fi e proiecția subiectivă a lui Aurică 
(interpretul lui, Teo Alexandru Dochioiu, a primit „Mențiunea specială 
pentru interpretare masculină” la CineMAiubit), întrucât, cât timp copiii 
sunt în „misiune”, dar și cât timp privește luna din brațele mamei sale, se 
aud sunete ce par extraterestre. 

Referințele la perioada comunistă sunt ironice și marchează cele două 
momente principale, pregătirea și vizionarea propriu-zisă, fi ind obstacole 
pentru ambele. Astfel, în primul caz Aurică sparge, din greșeală, ouăle 
pentru prăjituri, așa că bunica, după ce îl iartă, îi spune că o să stea ea la 
coadă ca să ia altele. În fi nal, după o mare mobilizare de forțe, televizorul 
se stinge, căci porția de electricitate se terminase, dar oamenii nu rămân 
cu frustrarea de a nu fi  văzut evenimentul până la capăt, ci se întorc spre 
ceea ce au de la natură și spre fericirea simplă de a împărți ceva important 
cu familia, cu prietenii și cu ăia mici și blegi care încă pot să creadă că dacă 
Apollo 11 a ajuns pe lună, totul în viață e, de fapt, foarte simplu. (Bianca 
Bănică)

Be That Man
România 2013
regie Goran Mihailov

Două cupluri tinere și un acordeon iarna în drum spre munte. Nu, nu au 
rucsaci în spate și nici parazăpezi, dar în schimb se înghesuie într-un Jeep 
supranumit „Bestia” și fac glume unii pe seama altora. Alexandra (Ioana 
Manciu) se ofensează, ea nu e amuzantă, e doar o nevastă cicălitoare 
care-l ține pe Victor (Gabriel Costin) sub papuc și căreia numai un făcăleț 
îi mai lipsește – sau cel puțin asta-i reproșează Andrei (Emilian Mârnea), 
moralistul lipsit de scrupule sau justă măsură care le știe pe toate și are tot 
dreptul să intre cu bocancii în viața oricui are el chef. 
Mai deștept se crede și Victor atunci când refuză să-și bage mașina în 
service și repară „Bestia” pe moca pe la nu-știu-ce-văr. Cu premisele fi xate, 
nu mai rămâne decât ca „Bestia” să cedeze după ce dă peste un iepure și 
să-i lase pe toți patru blocați printre munți și nămeți, urlând unii peste alții 
și acuzându-se reciproc într-o tensiune crescândă. Iar dacă patru oameni 
încap cu greu în aceeași mașină, atunci trei vor încăpea și mai greu – căci 
Victor ia situația în mâinile lui de bărbat adevărat și pleacă după ajutoare 
la cea mai apropiată benzinărie, lăsându-i pe cei trei indivizi baricadați 
împreună timp de-o după-amiază întreagă. Aparatul va rămâne în interior 
(cu excepția a vreo trei planuri generale care rezumă contextul exterior), 
se va poziționa pe toate locurile din mașină și va supraveghea atent 
confl ictele iscate pe parcursul celor câteva ore.  
Regizorul Goran Mihailov se folosește de gerul de-afară și de cei patru 
pereți securizanți ai mașinii pentru a-i obliga pe cei trei să stea claie peste 
grămadă cu toate orgoliile și sentimentele lor, presându-i să aibă prestații 
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febrile și în cascadă, să treacă brusc de la o stare la alta, să cânte jazz sau 
să-și scoată ochii într-o atmosferă fluctuantă de relaxare sau tensiune. 
Glumele devin din ce în ce mai deplasate, iar claustrofobia se accentuează, 
determinând personajele să-și schimbe rapid dispoziția și să experimenteze 
pe rând furie, frustrare, șoc, cinism, brutalitate, detașare, mândrie, bună 
dispoziție și chiar excitare atunci când, după mult Jack Daniels și cântat 
cvasi-fals, Alina și Andrei sar unul pe altul, în timp ce Alexandra, ieșită 
simultan în decor „să facă pipi”, e pusă față în față cu întinderea uriașă de 
zăpadă care-i provoacă, cot la cot cu alcoolul, un atac de panică. 
Circumstanța e perfectă pentru o ultimă împroșcare cu insulte și o disecție 
atentă, lipsită de scrupule, a mariajului imperfect dintre Alexandra și 
Victor, disecție pe care nimeni n-o poate opri, și mai ales nu Alina (Camelia 
Pintilie), care în afară de scena claustrofobiei și câteva replici drăgăstoase 
nici nu se individualizează prea mult. Dacă încearcă să i se opună iubitului 
ei, aceasta e pusă la punct scurt și drastic de reacția vulcanică a lui Andrei, 
care-i urlă-n față că nu e sclavul nimănui – personalitatea lui nu va 
fi anihilată, ca cea a lui Victor. Iar dacă e nesimțit și i se dă o palmă, i se 
pare just să lovească înapoi, sexul partenerului de conflict fiind un detaliu 
neglijabil. E arogantul care le știe pe toate, care deține un adevăr absolut 
ce-i permite să dea într-o gravidă și s-o amenințe c-o taie c-un pahar spart 
dacă nu se supune dominației masculine, un antagonist tupeist pentru care 
oricine merită acuzat în afară de sine.
Iepurele, în cazul nostru, a murit, iar ei îl țin în casă. Sunt animale 
într-o cușcă ce se atacă reciproc în puseuri de furie. E un soi de studiu 
comportamental în limitele unui Jeep, o dramă care va determina o 
schimbare în personaje chiar și după ce spațiul claustrofobic va fi părăsit. 
(Maria Cârstian) 

Brigada Neagră
România 2013
regie Andrei-Nicolae Teodorescu

Câștigătorul de anul acesta al Marelui Premiu CineMAiubit, scurtmetrajul 
„Brigada Neagră” are la bază o știre reală, despre un jaf ca-n filmele cu 
gangsteri, cu o pitorească mașină a Poștei Române ca țintă a jafului. 
Personajele principale, trei băieți cu ocupații diferite (stalker-eala unei 
fete, tăiatul lemnelor și băutura), își omoară timpul pe ecran într-o 
continuă apatie și lipsă de interes față de viață, iar ritmul greoi al 
filmului plasticizează această apatie. Până la jaful propriu-zis acțiunea se 
construiește din episoade ce îi înfățișează pe eroii noștri în ipostazele mai 
sus enumerate, episoade întretăiate de același cadru cu cei trei uitându-se 
impasibili la ceea ce putem bănui că sunt videoclipuri cu manele. 
Deși faptul că filmul este alb-negru survine din constrângeri exterioare 
viziunii regizorale, acesta a reușit să make the best out of it. Orice urmă de 
nostalgie sămănătoristă este brutal înăbușită de planurile generale ale unui 
câmp monocrom, despicat de un șir nesfârșit de stâlpi de telegraf și de un 
drum pe care mai apare din când în când câte o mașină. Cu toate că nu este 
o comparație justă, ”Brigada Neagră” pictează o frescă a satului românesc 
complet opusă celei din „Câinele japonez”, realizat de Tudor Cristian 
Jurgiu (mă refer la imagine în principal, dar și la faptul că în „Brigada 
Neagră” în prim-plan se află noua generație). Desigur, scopul filmului nu 
este reprezentarea stării în care se află satul românesc (mai degrabă critică 
automatisme ale mass-media), însă mi se pare o portretizare (în cheie 
comică) cât de cât fidelă imaginii pe care o are generația mea de orășeni 
despre spațiul rural, mai ales în ceea ce privește aparenta lipsă de ocupație 
a personajelor. 
Acestea, deși individualizate prin fizionomie, un pic de background check 
și nivelul mai ridicat sau mai scăzut de răbdare de care dau dovadă în 
așteptarea prăzii, rămân totuși departe de spectator și funcționează numai 
împreună sau în contextul relației pe care o au. Adică nu sunt personaje 
cu care să empatizezi, ci unele de care să râzi sau pe care să le admiri de 
la distanță. 
În ceea ce privește dimensiunea comică, utilizarea manelelor (cu sursă în 
cadru) s-a dovedit un succes imediat. Întreaga sală a început să râdă de la 
primul „Ai față de indiancă” și s-a mai oprit abia la sfârșitul genericului 

(compus tot dintr-o manea). Totuși, dincolo de faptul că este un element 
ofertant pentru latura parodică a acestui scurtmetraj, maneaua capătă 
un sens diegetic și devine chiar trigger-ul stuporii catatonice în care s-au 
adâncit cele trei personaje de când tot stau la masa din bar, cumpărându-și 
mai multe halbe de bere decât au loc pe masă. (Ioana Avram)

Idle
România 2013
regie Raya al Souliman

Idle e ceea ce se întâmplă între două conversații de Mess, Skype, sau orice 
altă platformă de socializare, între un rocker timid, cu frizură à la Kurt 
Cobain, care îi cântă ei, o Lolită cu ochelari de soare cu rame roșii de 
plastic și fustă plisată, care își drege sucul de portocale cu votcă la jumate, 
balade compuse peste noapte. E o întâlnire într-un parc între doi puști 
acneici de paișpe ani care nu știu să își spună prea multe. Așa că se dau în 
leagăne, în tobogan, mănâncă înghețată, se dau în mașinuțe, în tiribombă. 
Și undeva între toate astea lui i se fură telefonul. Nu, de aici lucrurile nu se 
accelerează în niciun fel. E doar un scurt moment de agitație de felul „Nici 
nu vreau să mă gândesc ce-or să zică ai mei”, după care lucrurile revin la 
starea inițială. Idleness. 
Așadar, ce face filmul ăsta interesant nu e povestea, ci desfășurarea 
evenimentelor, ritmul monoton în care se succed acțiunile, evitând 
să semnalizeze apăsat bornele dramatice. Raya al Souliman alege să 
privească personajele îndelung și, prin ochii lor, lumea văzută din carusel. 
Vizual, e tot aia dacă cei doi se sărută pentru prima dată, dacă ea vomită 
și el o mângâie pe creștet sau dacă se îmbrățișează de plecare. Toate sunt 
gesturi stângace și toate sunt încadrate impersonal, fără emfază. Lumea 
nu se colorează în toate culorile curcubeului pentru că cei doi se privesc 
și nici nu începe vreo muzică de nicăieri care să ne traducă sentimentele 
lor. Și apoi, care ar fi sentimentele astea? Tot ce vezi sunt doi adolescenți 
care încep să se cunoască unul pe celălalt. Și e plictisitor și afară s-a făcut 
întuneric, așa că o să mai vorbească pe net. Restul e între paranteze. E 
primul cadru cu ea care se dă în leagăn cu ochelarii ei cu rame roșii la ochi 
și părul fluturând în vânt, văzută (sau nu) prin ochii lui, e figura gigantică 
a unei femei voluptuoase care tronează în parcul de distracții, pe care o 
vedem prin ochii ei care se dă în tiribombă, e Teona care atârnă plictisită 
cu o mână în falcă pe marginea unei măsuțe, în timp ce el își încordează 
brațele pe o bară din parc, sunt ei doi stând unul lângă altul pe o bancă pe 
care se așează nonșalant un bătrân. (Oana Ghera)

Mâine, Bach...
România 2013
regie Mihnea Andrei Ciorică

Mâine Matei, un băiat maturizat de pasiunea nobilă pentru muzică, 
are primul lui „concert” și ar dori ca măcar un părinte să fie martorul 
performanței lui. Sub acest pretext se lasă spectatorul introdus în ceea ce 
se va dovedi un haos familial. Deși filmul reușește să trateze cu oareșice 
sensibilitate anumite raporturi dintre personaje, precum tensiunea 
socială dintre mama elitistă și fostul soț vag complexat, când vine vorba 
de relațiile protagonistului, subtilitatea este dată la o parte pentru a face 
loc melodramei. 
Dacă nu ne curge o lacrimă pe obraz atunci când îl vedem pe Matei 
trezindu-se la șase dimineața pentru a repeta la o claviatură desenată, 
nu-i bai: în următoarea scenă îl observăm pregătind micul dejun pentru 
o mamă fandosită și iubitul ei connaisseur în ale pronunției. Mai mult, 
mama fandosită se mai și plânge de calitatea omletei și nu îl lasă să-și 
citească partiturile. Nici la școală nu îi merge mai bine lui Matei. Rostul 
lui în recitalul școlii, pentru care l-am văzut pregătindu-se atât de intens, 
este contestat de un coleg care consideră că un copil fără un părinte în 
auditoriu nu are ce căuta în serbarea școlii (întocmai cum sunetul unui 
copac care cade nu există dacă nu este auzit de nimeni) - o observație 
justă în opinia lui Matei, care pornește într-o aventură deprimantă pentru 
a-și căpăta rostul, spectatorul (tatăl rătăcitor) și demnitatea. Începe cu 
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demnitatea, deci cu un pumn în fața colegului. În astfel de momente mai 
tensionate regizorul lasă camera purtată, ori să-l urmărească pe Matei, ori 
să-i comenteze acțiunile (un cadru mai câș când îi dă un pumn colegului), 
în timp ce pentru secvențele care îl înfățișează cântând sau repetând se 
folosește de mișcarea rectilinie și previzibilă a travlingului. 
Elemente de rebeliune pre-adolescentină, precum spartul farfuriilor sau 
ieșitul val-vârtej din mașină, mai are Matei, iar acestea se îmbină ingenios 
cu maturitatea-i atribuită pentru a face toți adulții din jur să pară niște 
nemernici fără suflet. Imaginea puțin stilizată și coloana sonoră oferă 
filmului și personajului (pe care camera nu îl părăsește decât pentru un 
mic gag sau pentru dulcele final surpriză) un aer candid și ingenuu pe care 
drama domestică omniprezentă nu îl poate susține. 
De altfel, singurul adult din viața lui Matei care nu este un nemernic este 
taximetristul care îl adună de pe străzi și care se oferă să-l ducă acasă la 
tatăl său (contra cost, ce-i drept). Odată ajuns acolo, Matei dă de un soi de 
frate prin alianță, chiar mai mic și mai drăgălaș decât el. Momentele dulci-
amărui cu cei doi copii alternează cu momentele grave, în care tatăl încă 
buimăcit de apariția surpiză a fiului său reușește să contureze spectacolul 
grandios al căsniciei apuse aducând în discuție bunicii, vechi complexe și 
culminând totul cu o palmă. Finalul este mai degrabă scump (conține una 
bucată copil și una bucată cățel pufos) decât fericit, căci niciunul dintre 
conflicte nu este rezolvat, cu exceptia umplerii unui loc din sala de clasă cu 
un invitat din partea lui Matei. (Ioana Avram)

Și băieţii câteodată
România 2013
regie Matei Lucaci-Grünberg

Matei Lucaci-Grünberg pare să fie un regizor consecvent. În primul 
rând că „Și băieții câteodată”, filmul cu care a luat Premiul Rectorului la 
CineMAiubit, este tot o comedie, la fel ca „Rebelion”, scurtmetrajul cu 
care participa anul trecut la același festival; în al doilea rând, reunește 
aproximativ aceeași echipă de actori cu care a colaborat la sus-numitul 
scurtmetraj: Andrei Roșu, Theo Costache, Dani Achim, Irina Antonie, 
Mădălina Craiu.

Se pregătește filmarea unei secvențe cu o mare încărcătură emoțională: 
un sportiv află că în urma operației pe care a suferit-o la genunchi va 
avea nevoie de o recuperare de aproximativ doi ani. Iubita lui izbucnește 
isteric în hohote de plâns, prietenul cel mai bun îl încurajează, dar el 
este terminat. Problema este că actorul care îl joacă pe sportiv ar trebui 
să plângă. Numai că nu poate, cu tot cu presiunile echipei, cu sfaturile 
regizorale, cu exercițiile de imaginație sugerate de colegi. Așadar, terenul 
este suficient de fertil pentru mai multe nuanțe comice; în primul rând, 
secvența jucată pare una de soap opera, plasată într-un salon de spital 
care aduce a cameră de hotel, iar personajele sunt de-a dreptul tușante: 
prietenul sportivului măsoară salonul din priviri, sfâșiat pe interior de 
drama care se petrece și proclamă cu pumnul strâns că: „Dan, tu ești 
luptător!”, iar domnișoara, ca o adevărată iubită de sportiv, e construită pe 
modelul majoretei, cu jachetă de baseball și un moț în vârful capului. Apar 
gag-uri (regizorul și producătorul se intersectează și își încurcă direcțiile), 
personajele sunt construite pe tipologii (actrița isterică, regizorul nervos, 
producătorul sâcâitor, secretara de platou miștocară), repetiția (atât 
pe bătăile de clachetă, cât și pe repetarea în sine a secvenței de filmat). 
Un element nou pe care Matei Lucaci-Grünberg îl folosește aici este 
muzica non-diegetică, cu care punctează anumite poante; piesa pe care 
o folosește este momentul muzical compus de Nicolae Kirculescu pentru 
Teleenciclopedia. Și nu este singura referire pe care o face la cultura pop 
românească; titlul scurtmetrajului este evident un apropo la piesa trupei 
Holograf, minus cuvântul care este laitmotivul filmului.
Spre deosebire de „Rebelion”, care era realizat în cheia mockumentary-
ului, cu tot ceea ce implică acest lucru, de la talking heads până la filmări 
din mână care le urmăresc pe personaje, „Și băieții câteodată” merge din 
punct de vedere stilistic pe un tipar clasic de comedie, cu plan-contraplan, 
prim-planuri și, în general, un decupaj mai minuțios. Însă comparația 
cu „Rebelion” nu se pretează doar la deosebiri, ci și la asemănări. Este 
interesant că pentru al doilea film consecutiv al său, Lucaci-Grünberg 
alege tot o formulă reflexivă de cinema, deoarece așa cum mockumentary-
ul este reflexiv față de documentar, aceeași afirmație este valabilă și 
pentru filmele despre realizarea altor filme, ca în cazul de față. (Ioana 
Moraru)
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Boles
Slovenia - Germania, 2013
regie Špela Cadež

Juriul competiției internaționale a ales să acorde Trofeul Anim’est 2013 unei 
coproducții sloveno-germane foarte îndrăgite și de publicul festivalului, 
„Boles”, realizat de Špela Cadež. Regizoarea de origine slovenă lucrează în 
domeniul animației de mai bine de 10 ani, mediul în care se simte cel mai 
confortabil fiind animația cu păpuși.
Ne putem aminti de un scurtmetraj mai vechi de-al ei, „Bolnav de dragoste” 
(Liebeskrank, 2007), în care un el cu inima frântă și o ea cu capul întors la spate 
se întâlnesc și se îndrăgostesc în sala de așteptare a unui cabinet medical. Acest 
film, care explorează într-un mod foarte inocent relația dintre două personaje 
ce suferă din dragoste, a fost realizat tot în tehnica stop-motion cu păpuși și a 
obținut o mulțime de premii la festivaluri internaționale. Amprenta autoarei 
este ușor de identificat și în „Boles”, atât datorită designului păpușilor, cât și a 
naturii poveștii care se învârte, din nou, în jurul relației dintre două personaje.
Adaptat după o povestire scrisă de Maxim Gorki, „Boles” ne introduce în 
lumea lui Filip, un scriitor singuratic care locuiește într-un cartier sărac. 
Prezența vecinei lui, Tereza, o prostituată trecută de vârsta tinereții, îl 
deranjează în măsura în care aceasta pare a nu avea simțul decenței și 
discreției. Din cămăruța lui, Filip pătrunde accidental în intimitatea Terezei, 
printr-o gaură în perete, și o vede ascultând știri despre vasele aflate în ape 
străine. Tereza îl roagă pe Filip să o ajute să scrie o scrisoare adresată lui Boles, 
iubitul ei plecat de multă vreme să cânte pe un vapor.
Cele două personaje sunt construite cu iscusință și grijă, corpurile și fețele 
imperfecte reflectând personalitățile lor foarte diferite. De asemenea, de o 
mare frumusețe sunt decorurile: cel mai mult timp îl petrecem în camera 
lui Filip, ticsită de cărți miniaturale și alte obiecte de recuzită care reflectă 
demersurile intelectuale ale protagonistului. Acțiunea se desfășoară în jurul 
mașinii de scris, care a fost și cel mai dificil obiect de construit pentru Žiga 
Lebar – la doar 4 cm, are un sistem unic de tastare a literelor. De asemenea, 
o altă mare provocare pentru echipa filmului a fost construirea degetelor 
personajului și animarea lor în scena suprarealistă și amuzantă în care Filip 
visează că degetele lui se înmoaie și se alungesc.
Cu „Boles”, Špela Cadež atinge o mare performanță în cariera ei, din toate 
punctele de vedere. Și într-adevăr, după o muncă atât de îndelungată și 
chinuitoare – doi ani pentru preproducție și căutare de finanțări și încă doi 
ani pentru producția în sine – rezultatul merită numai cuvinte de laudă și 
aprecierea celor care îi văd filmul. (Ela Duca)

Hello Bambi
SUA 2011
regie Faiyaz Jafri

Parte din selecția excelentă a festivalului invitat la Anim’est 2013, KLIK! 
Amsterdam, „Hello Bambi” este prezentat ca fiind „ultimul vis al Albei-
ca-Zăpada în drumul său spre spitalul de urgență”. Creatorul filmului, 
Faiyaz Jafri, artist olandez de origine pakistaneză, stabilit la New York, 
explorează arhetipurile lui Jung în lumea modernă și caută neo-arhetipuri 
în mass-media și în cultura populară. Aici, se oprește la unul din cele mai 
tulburătoare momente ale poveștii, după ce Albă-ca-Zăpada mușcă din 
mărul mamei vitrege și zace moartă în sicriul ei de sticlă, până ce prințul 
va veni să o salveze (nu și în film). Exploatând la maximum sâmburele de 
teroare și inexplicabil deja prezent în scena aleasă, Jafri pornește într-o 
călătorie fantastică în inconștientul Albei, pe logica sincopată a visului și 
ritmurile deviante ale unui Marș Funebru „respectuos violat”, așa cum se 
exprimă regizorul pe genericul de final al filmului. Albă-ca-Zăpada este o 
păpușă Barbie de plastic lucios, vegheată de pitici la fel de perfect finisați 
care plâng în liniște cu lacrimi egale. Albă se scufundă în propria fundă din 
păr, împreună cu trenulețul „Tommy”, care trage după sine sicriul-vagon și 
ajunge într-un câmp de ciupercuțe unde sparge cu zgomot mărul roșu de 
sticlă pe care îl ține Mama Vitregă Darth Vader. Înșiruite în felul acesta, 
elementele par puțin ridicole, dar în ansamblu, asocierea dintre perfecțiunea 
nenaturală a elementelor grafice și emoțiile umane, care se intuiesc în 
spatele a tot ceea ce se întâmplă, creează spectatorului o profundă neliniște 
și o neașteptată dependență de imaginarul lui Jafri. (Cristina Bîlea)

La nuit de l’Ours (Noaptea ursului)
Elveția 2012
regie Sam & Fred Guillaume

Pentru spectatorii fideli ai festivalului, numele realizatorilor acestui film, 
Sam și Fred Guillaume, pot trezi amintiri ce datează de la primele ediții 
Anim’est, când cei doi frați au participat în competiția de lungmetraj cu 
„Max & Co”, primul film elvețian de lungmetraj stop-motion și totodată 
cel mai scump film animat produs în această țară. Sam și Fred au venit de 
această dată la București pentru a susține un workshop de pixilație și pentru 
a-și prezenta noul film, un scurt documentar–bijuterie despre clienții unui 
azil de noapte din localitatea Fribourg din Elveția. Deschis numai pe timp de 
noapte, acest tip de azil este dedicat oamenilor fără adăpost care, în schimbul 
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a 5 franci, primesc un pat și o masă caldă. Fred si Sam organizează un mini-
cineclub la azilul Tuile, unde proiectează mai multe filme printre care și 
„Into the Wild” (regie Sean Penn, 2007). La scena în care tânărul Chris își 
dă foc la banii din portofel și alege să trăiască în sălbăticie, spectatorii se 
înfurie și își părăsesc scaunele. Intrigați de reacția lor, cei doi frați încep o 
mică investigație, înregistrând o serie de interviuri cu poveștile de viață 
ale acestora. Aceste mărturii reale alcătuiesc scheletul auditiv al filmului și 
sunt vocile personajelor, niște animăluțe curioase de carton care rătăcesc 
printr-un oraș rece, ostil. Odată cu venirea nopții, ele se retrag într-o căsuță 
luminată de pe un acoperiș, unde își descarcă fiecare sufletul oricui are 
urechi să asculte (în special Ursului-administrator, un personaj calm si 
condescendent, care își vede netulburat de treburile casnice). Atmosfera 
sumbră este înlocuită de un mediu cald, familial, plin de tandrețe. Astfel 
aflăm povestea Vulpii - savant nebun -, a Marmotei dependente de droguri 
sau a Puiului adolescent fugit de acasă. Folosindu-se de tehnica cut-out, frații 
Guillaume aduc pe ecran combinația potrivită de real (texturile autentice 
ale blănii animalelor și ale decorurilor) și de artificial (mișcările sincopate 
ale figurinelor) ca să emoționeze fără a aluneca în patetism. În același scop 
este dozat și personajul Ursului - poate dacă ar fi fost un pic mai prietenos 
și ar fi plecat urechea la poveștile celorlalte animale, tonul ar fi putut deveni 
melodramatic, dar el se ține la distanță și fumează îngândurat în grădină, 
în timp ce animalele din casă petrec. Se poate spune că cei doi animatori 
elvețieni aproape că au reușit ceea ce și-au propus: un documentar tandru, 
în care nimeni nu este judecat (e și greu să judeci niște personaje teribil de 
simpatice). (Cristina Bîlea)

Ernest et Célestine (Ernest și Célestine)
Franța-Belgia-Luxemburg 2013
regie Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier 

Avem de-a face cu o animație clasică franceză deosebit de unitară, dar care 
reușește, pe alocuri, să satisfacă și pretențiile unui spectator matur. Povestea 
se desfășoară pe două planuri complet separate inițial – cel al lumii urșilor 
de la suprafață și cel al șoarecilor și șobolanilor de sub pământ, dar care se 
intersectează în câteva puncte cheie care permit celor doi eroi, ursul Ernest 
și șoarecele Célestine, să se întâlnească și să pornească într-o bătălie comună 
împotriva prejudecăților semenilor lor. Cei doi au imaginea unor proscriși, 
refuzând să se adapteze normelor celorlalți. Ernest este muzician și jongleur, 
iar Célestine desenează și pictează.
Sub pământ șoriceii sunt îndoctrinați că urșii de la suprafață sunt cei mai 
mari dușmani, care îi vor distruge ca pe niște insecte deranjante în timp ce, 
la suprafață, urșii sunt terorizați de gândul că un șoarece se va strecura la ei în 
casă și o va distruge dinăuntru. Elementul comun care face, totuși, ca aceste 

două lumi să se intersecteze îl reprezintă Dinții, de care ambele tabere au 
nevoie și care reprezintă eternul măr al discordiei. Urmează, evident, o serie 
de peripeții ale celor doi prieteni care sunt hăituiți atât de poliția urșilor, cât 
și de cea a șobolanilor, care oferă filmului simetrie și o structură clasică de 
basm. Binele învinge Raul și cele două tabere ajung la aceeași concluzie – 
Ernest și Célestine sunt liberi să trăiască așa cum vor, unde vor.   
La o mai atentă vizionare, găsim și câteva elemente speciale, care nu 
schimba deloc povestea, dar îi mai adaugă un strat, atât vizual, cât și tematic. 
Se vorbește despre condiția artistului, izolat de bunăvoie, dar și marginalizat 
de societatea superficială; atât Ernest, cât și Célestine realizează că nu se 
pot desfășura cu adevărat în universul în care au crescut, acesta fiind chiar 
motivul pentru care se apropie. Un alt element interesant îl reprezintă 
secvența picturii care prinde viață pe muzică și devine o scenă de sine 
stătătoare, foarte sugestivă, despre forța și renașterea naturii. De asemenea, 
secvența în care clădirea tribunalului se prăbușește într-un incendiu 
sugerează pervertirea și declinul justiției.
În concluzie, „Ernest și Célestine” nu este un film zguduitor,  dar își face 
extrem de bine treaba de la un capăt la altul și adaugă, din când în când, 
secvențe profunde în simplitatea lor, ceea ce e suficient în acest caz. 
(Alexandra Botău)

Mille-pattes et Crapaud (Miriapodul și broasca 
râioasă)
Franța 2013
regie Anna Khmelevskaya

Anul acesta, competiția internațională dedicată scurtmetrajelor a cuprins 
producții realizate în tehnici la fel de diverse ca stilurile vizuale abordate 
de animatorii deja consacrați sau de cei aflați la început de carieră. A fost 
o plăcere să îi recunosc pe Bill Plympton sau Simone Massi, dar și să aflu 
nume noi care abia au început să-și impună prezența în cadrul festivalurilor 
de animație din lume.
Unul dintre aceste nume este Anna Khmelevskaya, o animatoare de origine 
belarusă aflată la al doilea film din carieră. „Miriapodul și broasca râioasă” 
este produs de studioul francez Fargo, care a primit anul acesta premiul 
pentru cel mai bun videoclip („Let’s Go!”) și care produce anual cel puțin 
unul din filmele pe care le vedem la Anim’est.
Adaptat după o fabulă scrisă de Gustav Meyrink, scurtmetrajul ilustrează 
povestea celei mai admirate creaturi dintr-o pădure indiană îndepărtată 
– miriapodul – și a broscoiului care îl detestă. Păstrând locul acțiunii ca în 
textul original, ilustrațiile regizoarei se pliază pe spiritul poveștii, decorurile 
sunt umplute cu o floră de nuanțe vegetale în acuarelă și pete colorate de 
cerneală și personajele sunt construite conform viziunii ei asupra faunei 
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festivaluri

luxuriante a Indiei. Anna Khmelevskaya își animează desenele de mână cu 
ajutorul colajului (cut-out) digital, iar rezultatul este un film de o gingășie 
vizuală rar întâlnită.
Frumusețea imaginii este dublată de coloana sonoră antrenantă, picurată 
inițial cu sunete de clopoței de vânt (chimes), apoi luată în frâu de vocea 
naratoarei, care ne anunță că întreaga natura se pregătește de sărbătoare 
și creaturile pădurii așteaptă cu nerăbdare spectacolul pe care miriapodul 
plin de elan îl oferă mulțimii. Dansul miriapodului este, într-adevăr, cel mai 
spectaculos moment al filmului, captivând spectatorul atât prin agilitatea 
mișcărilor și frumusețea coregrafiei, cât și datorită melodiei perfect alese pe 
care talentul și energia insectei sunt sincronizate. Atenția este deviată subtil 
spre celălalt personaj important – bătrânul broscoi râios – care uneltește, 
consumat de invidie, distrugerea miriapodului. Neputința de a-l mânca 
din cauza pielii lui otrăvitoare și a reputației sale îl împinge pe broscoi să 
recurgă la un șiretlic inteligent. Aparent lingușitor, acesta îl pune față în față 
pe miriapod cu însăși esența existenței sale, rugându-l să îi explice cum își 
coordonează nenumăratele perechi de picioare cu atâta precizie. Formularea 
hiper-complicată a broscoiului îl face pe miriapod să își piardă echilibrul, iar 
sutele de picioare încep să i se miște independent, fără pic de coordonare, cu 
mișcări dizgrațioase și inutile. Paralizat, corpul miriapodului cedează și este 
îngropat de ploaie în pământ.
Regizoarea a simțit nevoia unui final trist pentru a accentua mesajul filmului, 
acela de a îndemna spectatorul să nu se gândească excesiv la lucruri esențiale 
și, totodată, să nu se lase contestat de alții mai... răuvoitori. 
Personal, întrebarea broscoiului mi s-a părut una directă și justă adresată nu 
miriapodului, ci animatorului din spatele lui. Animatorul, în esență, chiar 
trebuie să știe răspunsul și, mai mult, tot el trebuie să aibă și cunoștințele vaste 
ale broscoiului – să cunoască lucrurile care sunt imobile – pentru a le putea 
da viață. (Ela Duca)

The Congress (Congresul)
Israel – Germania - Franța – Belgia – Polonia - Luxemburg 2013
regie Ari Folman

Un film de animație care a atras atenția la Cannes în secțiunea Quinzaine 
des Réalisateurs este „Congresul” lui Ari Folman, regizorul binecunoscutului 
„Vals cu Bashir”. Deși cu siguranță nu la fel de valoros și unitar precum acesta 

din urmă, „Congresul” este un film cu pretenții mari: parțial live-action, parțial 
animație desenată, cu o distribuție hollywoodiană și cu participarea a foarte 
multe studiouri din toată lumea. 
Robin Wright, personaj care împrumută chiar numele actriței care o joacă, 
este o artistă uzată, bătrână după standardele industriei și care are o carieră 
plină de decizii greșite, cel puțin asta i se repetă obsesiv de către colaboratorii 
săi. Ajunsă pe un drum cu un singur sens, Robin încearcă să redobândească 
strălucirea de odinioară și semnează „un pact cu diavolul” în care își vinde 
imaginea unui studio, urmând ca actrița Robin Wright să mai existe doar 
virtual, devenind ea însăși un personaj. Intenția autorului este clară încă de 
la început. Vrea să aducă în discuție condiția actriței într-o industrie fascinată 
de tinerețe, cu replici clare precum: „Suntem în război. Orice actor care nu 
semnează în următoarele 6 luni este mort.”. De asemenea, filmul vorbește 
despre „industria de cinema de consum”, în care spectatorul vrea să i se ofere 
pe tavă un alt univers, fantastic și cât mai îndepărtat de realitatea murdară. 
Anii trec, tehnologia avansează și Robin vizitează lumea animată pentru care 
s-a vândut, dar devine captivă în acest univers de coșmar în care nu se mai 
regăsește. Deși reușește în final să se rupă de această lume pentru a pleca 
în căutarea fiului său, Robin se trezește singură în realitate, unde sărăcia și 
disperarea oamenilor i-au determinat pe toți să se refugieze în lumea animată.
Deși ambițios și cu o parte animată impresionantă, filmul nu reușește să 
convingă până la capăt și trece prin prea multe registre, de la dramă la 
fantastic la thriller, la romantic, pierzând spectatorul puțin după începerea 
părții animate, ceea ce este nefericit, ținând cont că tocmai această jumătate 
este cea lucrată până la ultimul detaliu. Astfel, câteva „păcate” ale filmului ar fi 
faptul că acțiunea este repetitivă, partea live-action este nejustificat de lungă, 
există prea multe momente emoționante până la clișeu, conține prea multe 
planuri și răsturnări de situație și, în general, încearcă să abordeze prea multe 
teme.
„Congresul” a pornit de la un pilot realizat încă din 2010, dar care nu i-a 
mulțumit pe autori, aceștia simțind că nu s-au depărtat destul de „Vals cu 
Bashir”, urmând apoi să înceapă în 2011 munca propriu-zisă după scenariul 
final, muncă ce a durat 18 luni și a presupus colaborarea multor artiști, fapt 
ce poate că a influențat bogăția exagerată a imaginii. Filmul nu este, însă, un 
film de ocolit, iar împătimitul de animație se poate delecta cu un univers ce 
pare, așa cum declară chiar personajul principal, ca „halucinația pe LSD a 
unui designer genial”. (Alexandra Botău)
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L’inconnu du lac (r. Alain Guiraudie)

Inside Llewyn Davis (r. Ethan Coen, 
Joel Coen)

Computer Chess (r. Andrew Bujalski)

Nymphomaniac vol II (r. Lars von 
Trier)

The Unspeakable Act  (r. Dan Sallitt)

Nymphomaniac vol I (r. Lars von 
Trier)

The Wolf of Wall Street (r. Martin 
Scorsese)

Moebius (r. Kim Ki-duk)

La Vie d’Adele (r. Abdellatif Kechiche)

Le Passé (r. Asghar Farhadi)

 Frances Ha (r. Noah Baumbach)

Her (r. Spike Jonze)

Heli (r. Amat Escalante)

Camille Claudel 1915 (r. Bruno 
Dumont)

12 Years a Slave (r. Steve McQueen )

Mood Indigo (r. Michel Gondry)

Les Salauds (r. Claire Denis)

Only God Forgives (r. Nicolas 
Winding Refn)

La grande bellezza (r. Paolo 
Sorrentino)

Dallas Buyers Club (r. Jean-Marc 
Vallée)

The Canyons (r. Paul Schrader)

Bianca 
Bănică

Lavinia 
Cioacă

Andrei 
Gorzo

Andrei 
Rus

Irina 
Trocan

 Alexandru 
Vizitiu

Oana
Ghera

Gabriela 
Filippi

Andra 
PetrescuFILMELE
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