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prin oraș, inițial smulse din context, aduc autenticitate și omogenitate 
lumii descrise – episoadele din taxi plasează într-un cadru mai larg 
narațiunea principală despre persoane transgender, iar fragmentarea 
pe care o aduc e utilă în economia filmului. Pe bancheta din spate se 
succed, pe rând, puști beți în miezul zilei, minorități diverse (un indian 
comentează interșanjabilitatea numelor între fete și băieți în triburile 
Cherokee, de pildă), o bătrână căreia i-a murit câinele, personaje 
colorate cu povești-subiecte-de-film-în-sine, din care aflăm însă doar 
bucăți, atât cât să reconstruim o lume mare, exterioară, în care drama 
Sin-Dee Rellei să devină doar o parte între multe altele. E un univers 
plin, rotund, în care prostituția trans, deși reprezentată printr-o 
comedie, rămâne un capitol deloc confortabil – Baker îndrăznește să-l 
filmeze, franc și fără ocolișuri, într-o manieră raw potrivită nu doar 
marginalității subiectului, ci și unei situații financiare limitate.
„Tangerine”, iese în evidență, la un prim nivel, prin bugetul minimal 
alocat producției (~100,000 $), prin îndrăzneala lui Sean Baker de a 
filma în întregime pe telefon (cu toate că își imagina filmul pe peliculă) 
și prin ideea că un dezavantaj financiar nu trebuie să fie un dezavantaj 
per se. Agitația incontrolabilă a unui personaj ca Sin-Dee devine 
mai pregnantă pe muzică violentă trap și mișcări smucit-amețitoare 
de iPhone – ba chiar trei iPhone-uri S5, modificate cu adaptoare 
widescreen, steadicam-uri și filtre pentru imaginea saturată a L.A.-ului 
în plin soare. Și, deși nu e prima tentativă de acest gen („Olive” a fost 
filmat în 2011 pe un Nokia N8), e prima oară când unui film făcut 
pe telefon i se permite nu doar o libertate de mișcare și unghiulație 
foarte mare, ci și multă fluiditate în cadre absolut hâțânate, smucite. 
E multă adrenalină pompată în spectator – prin imagine, muzică, 
dialog „colorat“ de stradă – iar lumea dură a prostituției trans n-ar 
fi arătat niciodată atât de aspră filmată cu un DSLR. Senzația de 
necizelare, starea de convulsie transmisă de film e importantă – în 

de Maria Cârstian

Tangerine 

Statele Unite ale Americii 2014
regie: Sean Baker 

scenariu: Sean Baker,  Chris Bergoch
imagine: Sean Baker, Radium Cheung

montaj: Sean Baker
sunet: Jeremy Grody

distribuție: Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor,
     Karren Karagulian

review

Unul dintre cele mai importante eforturi cinematografice ale anului 
trecut, „Tangerine”, pleacă de la o premisă comic-absurdă și oferă un 
insight real în contracultura industriei sexuale transgender. Sin-Dee 
Rella, proaspăt ieșită din închisoare în ajunul Crăciunului, află că 
logodnicul (și peștele) ei o înșeală cu o femeie cisgender (fish, în limbajul 
vulgar pentru femeie non-trans) și e gata să alerge tot Hollywoodul 
să-i găsească pe cei care i-au frânt inima.
O comedie-dramă indie dinamică, „Tangerine” recompune un spațiu 
marginal complex; Sean Baker împletește mai multe fire narative 
și realizează o frescă a minorităților de pe străzile L.A.-ului. Sin-
Dee Rella (Kitana Kiki Rodriguez) și Alexandra (Mya Taylor) 
sunt prostituatele trans de culoare ce traversează, fiecare pe cont 
propriu, Tinseltown-ul pe parcursul a câteva ore, iar Razmik (Karren 
Karagulian) e taximetristul armean, cu familie și copii, ale cărui curse
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final, „Tangerine” contează mai puțin din punctul de vedere al micro-
bugetului sau al gimmick-urilor tehnice și mai mult din perspectiva 
abordării unui subiect încă tratat inadecvat în cinemaul american 
mainstream. 
Două filme s-au făcut în 2015 având ca temă centrală transexualitatea 
– mult-dezbătutul The „Danish Girl”, în regia lui Tom Hooper, 
nominalizat la premiile Oscar, cu un buget imens și cu o deschidere către 
public pe măsură, și alternativa indie și înmiit mai ieftină a acestuia, 
„Tangerine”. Având în vedere că cea mai slab reprezentată comunitate 
dintre minoritățiile LGBT+ în cinema e tocmai comunitatea trans, 
e important că două filme aleg să o reprezinte în același an. Totuși, 
atunci când cel mai popular dintre ele prezintă transexualitatea ca pe 
o tulburare de identitate disociativă (ori o boală ce înlocuiește brusc 
personalitatea individului cu o feminitate stereotipală, chestionabilă), 
s-ar putea ca ea să fie reprezentată nu doar prost, ci să perpetueze un 
lanț de stereotipuri jignitoare la adresa comunității transgender.
În acest context, demersul lui Baker devine cu adevărat important; el 
reușește să portretizeze just o lume marginală, reprezentată adeseori 
fals în mod deliberat (pentru confortul unui public mai larg) sau din 
necunoștință de cauză. Și nu doar că o reprezintă, dar chestionează 
modul în care rolurile trans sunt adjudecate unor actori non-trans. 
„Nu e momentul să luăm diversitatea și reprezentarea ei mai în 
serios?” întreabă Baker, care și-a ales o parte din distribuție de pe 
Vine și Instagram și care preferă să atribuie aceste roluri unor actori 
din comunitate. Sin-Dee și Alexandra sunt jucate astfel de Kitana 
Kiki Rodriguez și Mya Taylor, actrițe neprofesioniste, cunoscute de 
Baker în cel mai apropiat centru LGBT+ de colțul Santa Monica cu 
Highland, nucleu real al prostituției și punct de plecare al filmului. 
Ele au însemnat accesul lui Baker în zona prostituției trans și datorită 
lor „Tangerine” nu e o dramă pur sânge. „Dacă faci filmul ăsta”, i-a 
spus Mya regizorului, „trebuie să promiți două lucruri: că o să arăți 
realitatea dură pe care fetele din stradă o înfruntă zilnic, chit că nu 
e politically correct (…), și că o să faci filmul ăsta amuzant”. Baker s-a 
supus, rezultatul fiind nu doar filmul lui cel mai comic, ci și cel mai 
personal dintre toate. 
Parcursul regizoral al lui Sean Baker s-a petrecut dinspre exterior 
către interior, de la un cinema al tehnicii fly on the wall, la ceea ce 
Baker numește „cinema personal”, subiectiv. De la un film la altul, 
distanța dintre spectator și personaje se diminuează, iar lumile 
analizate devin mai accesibile, în parte și datorită unei dedramatizări 
în plan estetic. „Prince of Broadway” (2008), de pildă, e observarea 
distantă a comerțului ilegal din ghetourile newyorkeze, urmărirea 
fără intervenții a unui hustler de culoare în plină criză paternală și 
strădaniile de acceptare a propriului prunc nelegitim. Decizia lui de 
a-și abandona fiul într-un diner mizer mărginaș, în ceea ce poate fi cea 
mai inconfortabil de privit scenă a filmului, e înregistrată detașat de o 
cameră așezată în afara localului. Baker pune spectatorul să urmărească 
personajele prin geam, de la distanță, evitând prin opțiunea estetică 
preaplinul melodramatic pe care scena l-ar fi putut atinge, fără să-i 
scadă însă din intensitate sau dramatism. Ca și „Take Out” (2004), 
povestea unui imigrant chinez ce livrează neobosit mâncare pentru 

a scăpa de datorii, „Prince of Broadway” ia forma unei docuficțiuni 
gri, filmată observațional. „Starlet” (2012), pe de altă parte, următorul 
film al lui Baker, urmărește prietenia improbabilă dintre o actriță 
porno și o bătrână jucătoare de bingo; păstrează influența cinemaului 
verité, dar trece de la observație la contemplație – imaginea e saturată, 
culorile primare aproape că nu există, totul e pastelat și candid, chit că 
filmat de o cameră handheld. Personajele sunt contemplative, visătoare 
ele însele, așa că și spectatorul e îndemnat la reflexie, iar gradul de 
proximitate dintre privitor și protagonist crește considerabil. 
Din punctul ăsta de vedere, „Tangerine” funcționează cumva ca o 
evoluție organică a filmului „Starlet” – Baker își continuă explorarea în 
interiorul industriei sexuale, a comunităților marginale, împingându-
și simultan estetica veristă într-o zonă cât mai pop. „Pop-verité“, asta 
își dorește Baker să facă, iar „Run, Lola, Run” (r. Tom Tykwer, 1998), 
de pildă, rămâne o referință postmodernistă importantă pentru orice 
goană urbană sub cronometru și, implicit, un antemergător al smucelii 
veriste practicate de Baker. Acesta din urmă știe să se folosească de 
mobilitatea incredibilă a iPhone-urilor și continuă să aducă privitorul 
cât mai aproape de protagoniști – însă nu atât prin planuri strânse, cât 
prin dinamism și o stare de adrenalină perpetuă. 
Baker încalecă pe bicicletă și gonește spre personaje cu telefonul 
pe un steadicam improvizat, le înconjoară în mișcări circulare fluide, 
folosește unghiuri cât mai ascuțite și le taie cât mai brutal la montaj, 
totul pentru ca starea de convulsie, de impulsivitate să ajungă cât mai 
autentic în sala de cinema. „Tangerine” dă o senzație de trunchiere, de 
fragmentare, însă asta doar angajează și mai mult privitorul în poveste. 
Odată cu muzica trap antrenantă din fundal, el e catapultat în mijlocul 
străzii, în haosul colorat al prostituției transgender. Spun „colorat” în 
măsura în care personajele definesc cromatica filmului prin umoarea 
lor, așa cum se întâmpla și în „Starlet” – registrul se mută doar dinspre 
paloare și contemplație către un grad înalt de saturație, granulație, și 
o paletă de culori cât mai vie. Și cu toate că nu mai arată pal și candid, 
„Tangerine” e în continuare un film plin de candoare – pentru că 
dincolo de roller coaster-ul vizual și de comedia livrată cu repeziciune, 
el spune povești universal umane despre dragoste și loialitate.
Baker are un crush evident pentru minorități și comunități marginale, 
dar nu face niciodată din ele un mondo cane. Ceea ce personajele sale 
fac rămâne mereu în plan secundar față de ceea ce sunt – oameni. 
Nu te lasă niciodată să le judeci. Așa cum în „Starlet” aflăm abia în a 
doua jumătate a filmului ocupația necreștinească a protagonistei, și 
în „Tangerine” prostituția e mai puțin importantă decât prieteniile, 
deziluziile și nesiguranțele dezvăluite treptat printre replicile de 
comedie screwball. Nu degeaba e plasat în ajunul Crăciunului și nu 
degeaba numele Sin-Dee Rellei aduce a nume de basm, „Tangerine” 
e un soi de film de familie, la care nu ți-ai aduce însă copiii. Dezvăluie 
idiosincrazii și bigotisme din sânul unei familii închegate ad-hoc, o 
familie isterică, e drept, cu personaje marginale diverse, însă cu toate 
astea, o familie. Ea culminează înghesuită într-o gogoșerie la miezul 
nopții, ca-ntr-un film de Mike Leigh, o tragicomedie inconfortabilă, 
dar sinceră. „Tangerine” e o frescă  vibrantă a marginalității în L.A. – 
bezmetică și foarte umană.

review
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review

Anomalisa

Charlie Kaufman se întoarce cu o incursiune în filmul de 
animație, de această dată debutând cu un stop-motion care îi 
readuce personajele introvertite la viață prin intermediul unor 
păpuși. Propunerea lui pentru un film animat nu este mai puțin 
marcată de depresia și crizele de identitate experimentate de 
personaje într-un univers pesimist, distopic, în care, cu ajutorul 
unor instrumente de ordin suprarealist, regizorul reușește să le 
pună în situații în care sentimentul de singurătate și de ratare este 
dus la o extremă pe care mulți au asociat-o unei pretențiozități 
considerate exagerate (vezi „Synecdoche New York”, 2008, unde 
un regizor de teatru conduce ani de zile construirea unei replici 
a orașului New York într-un depozit, magnum opus-ul lui durând 
atât de mult timp, încât devine inconștient de degradarea 
orașului și a vieții reale care îl înconjoară). Într-adevăr, opiniile 
despre scenaristul filmelor „Being John Malkovich” („În pielea 
lui John Malkovich”, r. Spike Jonze, 1999), „Adaptation” („Hoțul 
de orhidee”, r. Spike Jonze, 2002) sau „Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind” („Strălucirea eternă a minții neprihănite”, r. 
Michel Gondry, 2004) au variat între aceste interpretări negative 
despre un cinema criptic, depresiv și mult prea solicitant pentru 
spectatorii săi, de cealaltă parte stând cei care îi consideră 
filmele niște opere de artă. Departe de a situa cel mai recent 
film al său de o parte sau de alta a barierei, o să încerc să văd în 

ce formă se situează el într-un cinema autoreflexiv, cu accente 
suprarealiste, în maniera lui Kaufman, și cum reușește să se 
joace cu limitările unui stop-motion cu doar trei „personaje” 
pe parcursul unei ore și jumătate de film. Michael Stone (David 
Thewlis) călătorește în Cincinatti, Ohio, pentru a-și promova 
ultima carte de tip do it yourself, în cadrul unei convenții de 
serviciu cu clienții. În camera sa de hotel, este arătat cum 
repetă mecanic un discurs despre felul empatic în care ar 
trebui tratați clienții, priviți ca personalități individuale, cu 
problemele lor, și cu zile bune și proaste, care au nevoie de 
o vorbă caldă pentru a putea stabili o conexiune. Filmul este 
creat în așa fel încât să fie în totală discordanță cu acest discurs 
mecanic în care personajul a ajuns să nu mai creadă. El îi ține 
la distanță pe toți, însingurându-se atât de tare în interiorul 
propriei ființe, încât nu mai reușește să distingă mediul, fețele 
care îl înconjoară, toate părându-i identice atât ca înfățișare, 
cât și ca tonalitate în mintea lui. Această iluzie suprarealistă 
are loc prin intermediul sindromului Fregoli (cum se numește 
sugestiv chiar hotelul în care stă), conform căruia individul nu 
mai reușește să distingă o față de alta. 
Lipsa puterii de a stabili un contact, lipsa de empatie și 
incomunicabilitatea sunt teme recurente în operele lui 
Charlie Kaufman, fie că este vorba despre niște personaje care 
nu reușesc să se facă auzite sau înțelese, fiind confundate sau 
fiindu-le oferite nume greșite (personajul lui John Cusack 
din „Being John Malkovich” - tot aici, un personaj declară 
că ar avea un impediment de vorbire, deși el se aude perfect 
clar - sau cel al lui Philip Seymour Hoffman din „Synecdoche 
New York” care suferă de aceeași neglijare, fiind confundat 
de multe ori cu o femeie pe parcursul filmului), sau despre 
relații de cuplu care, în ciuda intimității și a iubirii care ar 
trebui să fie dobândite odată cu apropierea, se destramă 
atunci când înțelegem că celălalt este o persoană diferită și nu 
o prelungire a propriului sine, cu multe trăsături pe care nu le 
iubim (în „Synecdoche, New York”, se pune problema încercării 
de a-l înțelege pe celălalt pe deplin, un personaj verbalizând clar 

de Alina Stănescu

Statele Unite ale Americii 2015
regie: Duke Johnson, Charlie Kaufman

scenariu: Charlie Kaufman
imagine: Joe Passarelli

montaj: Garret Elkins
muzică: Carter Burwell

distribuție: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan



7

review

această depărtare implicată de apropiere: „Toții oamenii sunt 
dezamăgitori pe măsură ce ajungi să îi cunoști mai bine”; în „Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind”, noțiunea este dusă la extrem, doi 
foști iubiți recurgând la o operație de ștergere a memoriei pentru 
a înlătura toate amintirile legate de cealaltă persoană).Tema 
identității și a alienării unui personaj singuratic și depresiv, deși 
de sorginte modernistă (personajele sunt deconectate de viața și 
mediul care le înconjoară, acesta fiind bogat și plin de viață, nu 
neaparat o continuare a vieții interioare a acestora; se pune accentul 
pe însingurarea personajului într-un mediu agitat unde starea de 
nevroză a personajelor este dată de incapacitatea lor de a se adapta 
la lumea exterioară, de a realiza un contact uman cu cineva din jur) 
este abordată de multe ori într-o manieră suprarealistă, regizorul 
neîncadrându-se neapărat undeva, ci alegând să se joace cu stilurile 
– drept dovadă ultimul lui film stop-motion. 
Deși personajele din celelalte filme ale lui Kaufman se îndreaptă 
către o zonă introspectivă prin monoloage și proiectări 
suprarealiste ale dorințelor și gândurilor lor (portaluri în mintea 
altcuiva, ștergeri de memorie, o casă aflată permanent în flăcări, 
sindromul Fregoli), „Anomalisa” rămâne oarecum o excepție de 
la regulă, personajul principal fiind opac și inaccesibil nu numai 
celorlalți, ci și spectatorului. Odată intrat în această convenție, 
Kaufman o împinge cât poate de departe. Kaufman a încercat să 
mai producă același efect de confuzie în „Being John Malkovich”, 
în scena restaurantului unde efectul Fregoli este invocat atunci 
când actorul John Malkovich este fiecare persoană din încăpere. 
Punând unul lângă altul aceste două filme, primul încerca să aibă 
un efect comic, tot filmul dorindu-se a fi construit în această cheie 
de umor negru; pe când, încă de la penultimul lui film, „Synecdoche 
New York”, despre care s-a zis că poate fi interpretat ca „toate 
zilele proaste pe care le-a avut cineva într-o viață puse la un loc”1, 
Charlie Kaufman a intrat într-o perioadă puternic depresivă, mai 
ales de când a început să își regizeze propriile filme. Disconfortul 
și disperarea (în special asociate bărbatului de vârstă mijlocie) din 
filmele lui nu mai pot fi ignorate acum când ajung la apogeu. În 
„Anomalisa”, când introduce astfel de sentimente formulate într-o 
cheie de umor negru și de auto-sarcasm până atunci, regizorul nici 
măcar nu mai încearcă să fie amuzant. Ideile despre singurătate și 
moarte culminează când un personaj, care nu mai simte nimic față 
de nimeni și e dezgustat de propria slujbă, are impresia că reușește 
să distingă o voce de care se îndrăgostește (Lisa - Jennifer Jason 
Leigh), dar o șterge la fel de repede din mintea lui (amintind de 

„Eternal Sunshine of The Spotless Mind”). Întâlnirea lor 
este surprinsă cu o sinceritate și cu o simplitate cuceritoare, 
lipsită de artificiul din filmele lui mai vechi, scena fiind 
redusă la două păpuși care fac dragoste, cu eventualele 
împiedicări și stângăcii caracteristic umane.
Momentele de fericire nu durează niciodată mult la 
Kaufman pentru că oscilarea între dorința de apropiere și un 
pesimism față de umanitate înclină întotdeauna în favoarea 
celei din urmă, personajul având numai impresia că a stabilit 
un contact cu celălalt. Imediat după acea noapte, Michael 
începe să perceapă micile defecte ale Lisei, certând-o 
pentru felul în care mănâncă sau acuzând-o că ar încerca 
să îl controleze (scenă ce amintește aproape mot à mot de 
cea din „Human Nature” („Natura Umană”, r. Michel Gondry, 
2001), primul scenariu ecranizat de Kaufman, unde o femeie 
care scrie romane despre trăitul în natură și care suferă 
pe ascuns de pilozitate crescută este așezată la masă cu un 
bărbat obsesiv-compulsiv și nu poate suporta micii stropi 
de mâncare de la gura iubitei sale sau faptul că nu folosește 
furculița corectă). Lisa devine rapid un alt Tom Noonan al 
lumii exterioare atunci când sentimentul de noutate este 
înlăturat și vocea ei se amestecă încet cu inflexiunile celei pe 
care o aude atât de des din gura celorlalți. Filmul de animație 
stop-motion al lui Kaufman poate fi cu greu comparat cu alte 
filme de animație de acest gen - poate cu „Mary and Max”, r. 
Adam Elliot, 2009), cel puțin în privința umorului negru și a 
depresiei care îl influențează, aici uniformitatea și alienarea 
fiind redate prin filmarea alb-negru și sepia -, în primul 
rând din cauza opțiunii regizorale alese. Dacă acest tip de 
animație are rolul de a oferi o textură anume personajelor, 
un sentiment de tridimensionalitate și de palpabil care ar 
putea să le facă mai umane decât majoritatea animațiilor în 
digital, dar mai ales să le distingă unele de celelalte, Kaufman 
l-a ales într-o cu totul altă direcție. Prin aspectul lor identic, 
păpușile lui Kaufman par și mai artificiale, efectul fiind unul 
de a crea niște marionete care se confundă cu peisajul agitat, 
dar separat, din jur. 

1. David Moats, Charlie Kaufman’s Synecdoche, New York Reviewed, 
<http://thequietus.com/articles/01687-charlie-kaufman-s-
synecdoche-new-york>, 20 mai 2009, accesat pe 15 martie 2016
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Saul Fia
- de altfel, cadavrele sunt numite „bucăți”. 
Ceea ce „Saul Fia” arată e că nici măcar ei, 
prizonierii, nu se mai consideră persoane; 
sunt niște animale hăituite. Un exemplu bun 
este reacția rabinului care se aruncă în fluviu 
atunci când Saul, prin rugămintea lui de a 
oficia slujba pentru copil, îi aduce aminte de 
viața lui anterioară, de ceea ce era odată, adică 
un om cu o familie și o vocație. Atitudinea 
cu care Saul privește masacrul, ca și cum 
resemnarea cu oroarea situației date este un 
moment îndepărtat în trecut, funcționează 
ca un mecanism prin intermediul căruia 
spectatorul este transpus involuntar direct în 
mijlocul lagărului. Accepți anormalul ca pe o 
normalitate simultan cu Saul. 
Nemes exersase același tip de tehnică în 
scurtmetrajul său, „Türelem” („With a little 
patience”, 2007), care gravita din punct de 
vedere tematic tot în jurul Holocaustului. 
Filmul se folosește în mod asemănător de 
preferința pentru unghiul subiectiv, de data 
asta cel al unei funcționare. Printre zgomotele 
banale ale biroului în care se află, își face loc 
un plânset de femeie; adusă de curiozitate la 
fereastră, funcționara vede cum kommander-ii 
marcați cu svastica nazistă țipă și dau ordine 
în jurul unor oameni dezorientați, goi pușcă 
(care probabil urmează să fie duși în lagăre). 
Prima jumătate a scurtmetrajului însă este 
filmată dintr-un unghi distant, aparent 
obiectiv, în care este urmărit chipul femeii din 
exterior, pentru ca doar mai apoi să se ridice 
în picioare și odată cu asta și camera să-și 
schimbe perspectiva, devenind subiectivă. 
Funcționara este apoi urmărită până în dreptul 
ferestrei printr-un plan secvență, asemănător 
cu maniera în care Saul este urmărit în 
lungmetrajul lui Nemes. Pentru întâia oară 
în film, odată cu planul-secvență, ea își ridică 
ochii din hârtii ori din podea, și privește 
frontal, prin fereastră deschisă, către naziști 
și victimele acestora. Desigur, „Türelem” se 
oprea  la o situație în care protagonista era doar 
un observator care își împarte perspectiva cu 
spectatorul, neintervenind. Saul, în schimb, 
trăiește în lagăr și are o misiune. 
Saul este departe de a fi o păpușă pasivă căreia 
i se întâmplă lucruri, ci i se potrivește mai 
degrabă rolul de călăuză. Există momente 
de-a lungul filmului când ia anumite atitudini 
(fură cadavrul băiatului și-l ascunde în așa-
zisele dormitoare, riscând nu doar propria 
viață, ci și pe cea a deținuților cu care împarte 
camera) pentru care curajos e un cuvânt mic. 
Lui Saul nu-i pasă dacă mai trăiește sau nu, 
tot ce-l interesează e să ducă la bun sfârșit un 
ritual religios într-un loc în care religia lui e o 
crimă capitală.

de Cristina Iliescu

Fiul lui Saul
Ungaria 2015

regie: László Nemes
scenariu: László Nemes, Clara Royer

imagine: Mátyás Erdély
montaj: Matthieu Taponier

distribuție: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

Lungmetrajul de debut al lui László Nemes 
reușește nu doar să arate o altă fațetă a 
ororilor Holocaustului, ci se și folosește de 
o perspectivă conceptuală proprie. Fațeta 
aceasta este însă una încețoșată, căci camera îl 
urmărește îndeaproape de-a lungul întregului 
film pe Saul (Géza Röhrig), un deținut 
care aparține de sonderkommando (grupare 
formată din prizonierii unui lagăr, care se 
ocupau cu golitul camerelor de gazare) și de 
abia în al doilea plan se pot intui masacrele 
care au loc. Camera pare să funcționeze 
întocmai ca Saul - blazată; nu mai dă atenție 
cadavrelor și prizonierilor zdrențuiți, așa cum 
poate ar putea face o cameră care vede pentru 
prima dată ceva asemănător. Iar cu cât ororile 
sunt mai învăluite și mai greu accesibile, cu 
cât se aud urlete mai disperate pe fundal - 
ignorate de toți cei din cadru -, cu atât mai 
sumbru pare să fie lagărul portretizat. Când 
Saul, însărcinat cu eliminarea cadavrelor din 
camera de gazare și cu frecatul podelelor 
pline de sânge, găsește un băiat care a reușit 

să scape viu – ulterior ucis de unul dintre 
medicii din lagăr –, unicul său scop devine 
găsirea unui rabin care să-l ajute să îngroape 
băiatul cum se cuvine (sau cât de bine se 
poate oficia o înmormântare evreiască într-
un lagăr). Acest scop îl poartă pe Saul prin tot 
lagărul, îi permite să interacționeze cu o serie 
de personaje, printre care deținuți, impostori 
rabini, comandanți naziști, reușind să 
construiască pas cu pas, personaj cu personaj, 
o frescă a mediului în care se află. Filmul 
funcționează după tiparul unui joc video RPG, 
căci odată cu drumul lui Saul se desfășoară 
simultan descoperirea relațiilor ierarhice 
dintre deținuți și autoritățile lagărului, a 
obiceiurilor și a stării generale a lagărului. În 
această coregrafie de du-te-vino-uri, în care 
Saul este întotdeauna în prim-plan, cel mai 
înfiorător lucru este reacția celor din jur – sau 
lipsa acesteia – la morțile care au loc printre 
ei. Oamenii închiși în lagăr își pierd dreptul 
să fie considerați persoane, devenind cel mult 
prizonieri, dacă nu chiar cadavre în devenire 
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Dat fiind că pentru „Mistress America” Noah 
Baumbach colaborează din nou cu Greta 
Gerwig, este aproape inevitabil să nu se producă 
o paralelă între acest film și colaborarea lor 
anterioară, „Frances Ha” (2012). Însă, deși 
ambele povești sunt impregnate de aceeași 
frică de eșec și de potențial ratat, personajele 
Frances și Brooke (interpretate de Gerwig), 
nu sunt neapărat una, continuarea celeilalte. 
Deși amândouă fac parte din același univers 
cu tente de narcisism, absorbit de propria 
devenire, au niveluri diferite de îndârjire în a-și 
crede propriile povești despre cine sunt, Brooke 
pierzând parte din seninătatea cu care Frances 
își joacă her cluelessness. În orice caz, amândouă 
sunt adolescente sub acoperire.
„Mistress America” este o poveste de dragoste 
între două viitoare surori. Mai concret, mama lui 
Tracy (o fată de 18 ani cu ambiții creative care 
se mută în New York pentru a începe facultatea) 
urmează să se mărite cu tatăl lui Brooke (o 
tânără de 30 de ani cu ambiții de polivalență, 
care își dorește foarte, foarte tare să fie modelul 
de newyorkeză ce s-a realizat prin forțe proprii). 
Este o poveste de Dragoste cu majusculă și nu 
doar o poveste de admirație, situație care poate 
pune niște probleme de interpretare. Ar fi mult 
prea facil de gândit că Tracy (care nu se îmbracă 
sau comportă într-un mod feminin, în sensul 
normativ al cuvântului) trece prin acea perioadă 
de descoperire a propriei sexualități și, deci, de 
explorare a posibilității de a fi atrasă de persoane 
de același sex. În „Frances Ha” ne lămurim 
destul de repede că nu poate fi vorba de așa ceva, 

dat fiind că există câte un (măcar potențial) iubit 
pentru personajele principale. 
În „Mistress America” situația nu se rezolvă la 
fel. Pe cât de facilă, pe atât de potențial-tentantă 
ar fi această interpretare a atracției reciproce, 
din cauza modului destul de îngust în care 
suntem obișnuiți a ne gândi la dragoste. O astfel 
de interpretare ar ignora o gamă întreagă de 
nuanțe pe care iubirea le poate avea și ar aduce 
un deserviciu atât reprezentării în film a unei 
relații între două persoane heterosexuale care se 
iubesc, cât și reprezentării în film a unei relații 
între două persoane homosexuale care se iubesc 
în sensul acela. Din fericire, Baumbach și Gerwig 
adresează această posibilitate încă din primele 
zece minute ale filmului (când Brooke o întreabă 
fățiș pe Tracy dacă nu cumva e lesbiană), ceea 
ce ne eliberează de ghicitoarea definirii relației 
dintre Tracy și Brooke și pregătește terenul 
pentru a o explora cum trebuie. 
În esență, „Mistress America” este un amestec 
între comediile de tip screwball, comediile 
romantice din anii ’80 și filmele cu adolescenți 
din aceeași decadă. Precum Brooke, care nu se 
poate decide asupra a ceea ce vrea să fie, filmul 
adoptă mai multe registre artistice: narațiunea 
din voice-over aparținând lui Tracy este scrisă 
într-un ton eseistic-romanesc, în timp ce 
secvențele de montaj și zoom-urile în mulțime 
amintesc de anii ’80, iar schimbul rapid de 
replici voit-anecdotice, surprins în cadre scurte, 
montate rapid, trimit la comediile screwball ale 
anilor ’30. Precum în acele comedii, este vorba 
despre un „mariaj” între două personalități 

Mistress America 

aparent incompatibile, dar care se îndrăgostesc 
una de cealaltă.
Așa cum se întâmplă în cazul unei povești 
de iubire, accentul cade de multe ori asupra 
persoanei de care suntem îndrăgostiți. Adesea 
camera o urmărește pe Brooke în plin joc 
actoricesc al rolurilor de mentor și adult pe care 
le acceptă cu repeziciune, dar în momente-
cheie, aparatul de filmat cade asupra lui Tracy. 
Momente ca cel din bar, când Brooke e abordată 
de o fostă colegă de liceu și imaginea pe care și-o 
promovează, sunt deconstruite: în acest triunghi 
de personaje, Tracy e singura care „beneficiază” 
de cadre în care este singură, singura ce își mai 
poate afirma încă individualitatea. Brooke are 
întotdeauna amorsa fostei colege de liceu, aceasta 
la rândul ei având amorsa lui Brooke, deoarece 
fiecare joacă un rol esențial în definirea celeilalte. 
În acest sens, camera are un rol emancipator, 
dându-i lui Tracy ocazia de a putea beneficia încă 
de posibilitatea autodefinirii. Uneori ping-pong-
ul verbal și cel al imaginilor în plan-contraplan 
poate lăsa senzația că cei la care ne uităm sunt 
mai mult tipologii decât personaje în carne și 
oase (fapt coerent, de altfel, în logica screwball), 
senzație cu care rămâi îndeosebi după ultimul 
„act” din casa fostului iubit al lui Brooke, Dylan. 
Însă clișeele de gen sunt întotdeauna pastișate 
cu o doză de conștiință de sine. În loc să lase 
personajele să fie screwball all the way, Baumbach 
le încadrează în mod individual, sugerând o lume 
interioară dincolo de ceea ce este afișat.
În cele din urmă, acest amestec de tropi și intenții 
este expresia unei melancolii pentru un viitor ce 
nu are cum să existe. Imposibilitatea nu are vreo 
legatură directă cu personajele, și poate tocmai 
de aici vine frustrarea lor, din faptul că nostalgia 
resimțită este față de o proiecție a unui trecut ideal 
(și inexistent, în realitate) în viitor: restaurantul pe 
care Brooke vrea să îl înființeze, „Mom’s”, este de 
fapt proiecția unei familii utopice. Întregul montaj 
al filmului se bazează pe încercarea de a stabili 
această utopie, subminând-o în același timp. Și 
deși ea nu va fi realizată în cele din urmă, Tracy 
și Brooke primesc ceva, poate, mai bun: un cadru 
de doi în care nu două surori, ci două necunoscute 
împărtășesc un moment de intimitate.

de Diana Mereoiu

Statele Unite ale Americii 2015
regie: Noah Baumbach

scenariu: Noah Baumbach, Greta Gerwig
imagine: Sam Levy

montaj: Jennifer Lame
distribuție: Greta Gerwig, Lola Kirke, 

Nat Baldwin
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Într-un eseu publicat în volumul colectiv coordonat de Andrei Gorzo și 
Andrei State, „Politicile filmului. Contribuții la interpretarea cinemaului 
românesc contemporan” (editura Tact, 2014), încercam să înțeleg 
cinemaul lui Marian Crișan, pentru care mărturiseam o oarecare 
admirație, comparându-l cu cinemaul lui Corneliu Porumboiu: „Dacă 
în cazul lui Porumboiu lentoarea cadrelor secvență este o afirmație în 
sine, lentoarea celor ale lui Marian Crișan are o anumită fluiditate și 
organicitate, un anumit ritm natural, intern, al vieții. […] Spre deosebire 
de camera fixă a lui Porumboiu, camera lui Crișan se plimbă peste toate 
aceste spații largi (n.m. – periferia provinciei și spațiile aflate dincolo de 
granițele orașelor de provincie). Chiar dacă vorbim doar despre mici 
panoramări sau scurte trav-uri, fluiditatea camerei dă cadrelor secvență 
un anumit dinamism. Mai mult, chiar și în cazul cadrelor fixe, lumea 
din interior e într-o perpetură mișcare; norii traversează cerul, vântul 
adie printre frunzele copacilor, păsările planează pe deasupra caselor, 
oamenii forfotesc continuu, fiecare preocupat cu câte ceva, fiecare 
cu câte un scop.”1 Recitind aceste rânduri, nu mă pot reține să nu mă 

întreb ce s-a întâmplat cu acel Marian Crișan în momentul în care a 
filmat „Orizont”, cel mai recent film al său, o adaptare liberă a nuvelei 
„Moara cu noroc”, scrisă de Ioan Slavici, și, în cuvintele regizorului, „un 
omagiu adus capodoperei regizate de Victor Iliu, «La moara cu noroc» 
(1955), un film care putea reprezenta o direcție interesantă pentru 
cinematografia de la noi”.
Cuvintele lui Crișan sunt importante. Cinematografia românească 
pre-decembristă, cu excepția filmelor din marea epopee națională 
cinematografică și a unora dintre comedii, este deseori ignorată. Filmele 
produse în perioada 1949-1989 fie sunt inaccesibile publicului larg (chiar 
dacă Cinemateca din București proiectează din când în când filme din 
această perioadă, populația care locuiește în provincie nu apucă să se 
bucure niciodată de o proiecție a acestora în cele câteva cinematografe 
de stat care mai există, cu excepția momentelor în care o televiziune 
românească alege să difuzeze un film produs în această perioadă), fie 
sunt considerate tarate, mult prea mânjite de propagandă stalinistă (cum 
e cazul filmelor produse în timpul dictaturii lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej, ex. filmul lui Iliu) pentru a fi privite cu bucurie și nu cu suspiciune. 
Dacă Marian Crișan a pornit la drum cu gândul de a (re)populariza 
filmul lui Iliu în rândul publicului tânăr, atunci demersul său merită 
aplaudat și sprijinit. Este de apreciat și faptul că a ales să proiecteze, 
înainte de premieră, filmul lui Iliu, urmat de o proiecție a remake-ului 
său. Aleg să îi numesc filmul un remake și nu o adaptare liberă, pentru 
că o adaptare presupune o minimă interpretare a operei (literare sau 
cinematografice) aflate la bază, pe când filmul lui Crișan este, într-o 
anumită măsură, o refacere schematică și stângace a filmului lui Iliu, 
ce respectă, până la un punct, împărțirea pe secvențe pe care o alege 
Iliu pentru filmul său; iar despre interpretarea modernă a nuvelei nici 
nu poate fi vorba, așa cum voi menționa mai jos. De asemenea, nu pot 
cataloga filmul lui Crișan nici drept un omagiu adus filmului din 1955. 

de Raluca Durbacă

Orizont

România 2016
regie: Marian Crișan 

scenariu: Marian Crișan; Ioan Slavici (nuvela)
imagine: Oleg Mutu

montaj: Tudor Pojoni
sunet: Florin Tăbăcaru
muzica: Cristian Lolea

distribuție: András Hatházi, Zsolt Bogdán, Rodica Lazăr, 
Emilian Oprea, Valeriu Andriuță
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Un omagiu este ceea ce face Brian de Palma în „Body Double” (1984), 
pastișând două filme regizate de Alfred Hitchcock, „Vertigo” (1958) 
și „Rear Window” (1954); sau ceea ce face Gus Van Sant în „Psycho” 
(1988), refăcând filmul omonim regizat de Hitchcock în 1960 cadru 
cu cadru, ajungând în mod paradoxal la rezultate diferite. Un omagiu 
presupune pastișări sau trimiteri/ referințe stilistice aduse originalului. 
Victor Iliu lucrează cu imaginea expresionistă a lui Ovidiu Gologan; 
alege un montaj de continuitate pentru a-și însăila povestea și pentru 
a obține tensiune; ba mai mult, Iliu explorează la maxim, din punct 
de vedere dramaturgic, momentele esențiale ale filmului său (dansul 
lui Lică cu Ana, prima confruntare directă între Lică și Ghiță și multe 
altele). Marian Crișan lucrează atât de plat, atât din punct de vedere 
dramaturgic, cât și stilistic, încât este foarte greu să identifici elementele  
unui omagiu adus filmului din 1955. 
Luat în sine, fără a ține cont de sursa literară care stă la baza lui sau 
de adaptarea cinematografică din 1955, filmului lui Crișan nu stă în 
picioare în primul rând din punct de vedere narativ. Bucăți întregi din 
narațiune sunt aproape de neînțeles pentru un spectator care nu a citit 
nuvela sau nu a văzut filmul lui Victor Iliu. De exemplu, pentru cine 
lucrează Zoli (Zsolt Bogdán), Lică în nuvelă? Este el un reprezentant 
al mafiei pădurilor (prin asta înțelegând indivizi sau organizații care 
taie ilegal pădurile) sau este un întreprinzător legitim, care dorește 
să descurajeze alți indivizi sau organizații care doresc să fure lemne 
de pe proprietățile pe care le are în grijă? Altfel, de ce i-ar cere lui 
Lucian (András Hatházi), Ghiță din nuvelă, să îi raporteze cine, cu ce 
tip de copaci, trece pe acolo? Apoi, întreg segmentul procesului este de 
neînțeles. Cine cu cine se judecă? Care sunt capetele de acuzare? De ce 
pune Zoli la cale accidentul în care moare doamna cu bancnota îndoită 
sau ruptă? Lică ataca trăsura doamnei venită pentru câteva ore la hanul 
lui Ghiță, pentru a-i fura banii. Dar a înscena un accident de mașină unei 
persoane care pare să nu aibă nicio legătură cu narațiunea este cu totul 
altceva. Alegerile dramaturgice ale lui Crișan nu par a fi fundamentate în 
unele cazuri, iar în altele nu par a fi conștiente de implicațiile pe care le 
nasc (la urma urmei, de ce este personajul negativ de etnie maghiară?).
Apoi, preferința lui Crișan pentru o narațiune dedramatizată a putut 
fi remarcată în filmele sale precedente, „Morgen” (2010) și „Rocker” 
(2013). Însa în cazul celui de-al treilea său film, dedramatizarea se 
transformă într-o diluare a narațiunii dusă până la o evaporare a 
acesteia. Lăsând la o parte dialogurile fie tautologice, fie redundante, 
motivațiile personajelor sunt, în cel mai bun caz, schematice. Crima 
pe care Lucian o comite, omorându-l pe Zoli, care i-a sedus soția, nu 
este anunțată de nimic din comportamentul personajului. Mulți dintre 
noi am simțit gelozie, puțini dintre noi am și înfipt cuțitul în cineva din 
cauza asta. Caracterul taciturn al lui Lucian, îmbufnările și mormăielile 
sale nu sunt suficiente pentru a justifica violența gestului său din final. 
În plus, în nuvelă, înfruntarea dintre cei doi bărbați este de fapt o luptă 

pentru putere. Lică nu îi fură hangiului banii și proprietatea, adică soția, 
ci demnitatea, scopul lui final fiind acela de a face din Ghiță supusul 
său. Marian Crișan pare să reducă întreaga construcție a lui Slavici la 
o luptă între cocoși. Mai mult, trece foarte repede peste momentele 
pe care Iliu le exploatează în profunzime cu scopul de a acumula 
tensiunea necesară pentru a justifica crima din final. În „Orizont”, prima 
confruntare dintre Lică și Ghiță este o banală mârâială între Lucian și 
Zoli; furișarea lui Lică din han pentru a-l prăda pe arendaș este o banală 
zărire a lui Zoli, care pleacă din pensiune în toiul nopții. Nici momentul 
seducerii Anei, Andra în filmul lui Crișan, jucată de Rodica Lazăr cu 
un accent ardelenesc absolut ridicol, nu este fructificat. Acolo unde 
Iliu montează un cadru cu privirile pofticioase ale porcarilor lui Lică, 
urmat de un cadru cu mâinile lui Lică pe mijlocul Anei, urmat de prim-
planuri cu Ana și Lică privindu-se cu plăcere în timpul dansului, urmate 
de privirea furioasă a lui Ghiță din bucătărie, Crișan montează prim-
planuri și planuri medii cu Andra și Zoli dansând, pe care le alternează 
cu privirea semi-mirată a lui Lucian de după bar. Dedramatizarea 
excesivă, dialogurile redundante, firavele motivații ale personajelor și 
refuzul de exploatare a momentelor centrale ale intrigii fac imposibilă 
acumularea tensiunii în ceea ce Crișan numește un thriller ardelenesc (o 
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în cadrele splendide cu munții Apuseni din debutul filmului, însă sunt 
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1. Citat dintr-un interviu acordat Ralucăi Bugnar, Interviu cu Marian 
Crișan, regizorul thriller-ului ardelenesc „Orizont”, <http://www.cinemarx.
ro/stiri-cinema/interviu-cu-marian-crisan-regizorul-thrillerului-
ardelenesc-orizont/>, 3 februarie 2016, accesat pe 9 mai 2016



12                                                                 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂIulie 2016

După ce a lipsit opt ani de pe marele ecran, Todd Haynes revine 
cu un film despre povestea de dragoste dintre Therese Belivet 
(Rooney Mara) și Carol Aird (Cate Blanchett), adaptată de 
scenarista Phyllis Nagy după un roman de Patricia Highsmith, 
„The Price of Salt” („Prețul sării”, 1952). Idila spring-autumn 
dintre aspiranta fotografă de douăzeci de ani și casnica burgheză 
readuce niște teme preferate ale regizorului precum femininul 
în criză („Safe”/„În siguranță”, 1995) și relațiile queer („Far from 
Heaven”/„Departe de paradis”, 2002; „Poison”/„Otravă”, 1991), 
dar și niște elemente de formă ca preferința pentru perioada 
anilor ’50 („Mildred Pierce”, 2011) sau melodramă („Mildred 
Pierce”, „Far from Heaven”). Însă, la „Carol” e mai interesant 

de analizat ce aduce nou  mai alesdintr-o perspectivă formală. 
Este unul dintre cele mai minuțios lucrate filme ale sale, ceea 
ce este, în același timp, punctul forte al filmului, dar și marea lui 
problemă. Ocupându-ți timpul încercând să descifrezi povestea 
și să empatizezi cu personajele, ratezi adevărata valoare a 
filmului, și anume temele pe care le explorează prin încadratură, 
compoziție, montaj și alte elemente expresive ce țin de tehnic.
Prezentând „Carol” la Cannes1, Haynes spune că filmul este 
foarte mult despre perspective, despre a privi și a fi privit 
– voaierism. În primă fază, privim prin ochii unui personaj 
masculin minor (o ironie la adresa male gaze-ului) care le 
urmărește pe Therese și Carol purtând o discuție ce ne este 
revelată abia la sfârșitul filmului. După aceea privim prin ochii 
lui Therese care, urmărind prin fereastra unui taxi o femeie 
care seamănă cu Carol, își amintește de prima oară când a 
văzut-o - elegantă, machiată și îmblănită. Apoi începe povestea 
propriu-zisă, în ordine cronologică. Întâi ni se prezintă viața 
plictisitoare a protagonistei înainte să o cunoască pe Carol 
și prima lor întâlnire la magazinul de jucării unde cea dintâi 
lucrează. Carol își uită/lasă mănușile pe tejghea, drept pentru 
care cele două au ocazia unei a doua întâlniri. Fascinația 
reciprocă evoluează în dragoste și dragostea într-o relație al cărei 
parcurs e mereu amenințat de bărbații din viețile celor două. 
Inițial, regizorul apelează la simboluri ca să ne descrie cele două 
personaje2: Therese e asociată cu păpușile închise în cutii, așa 
cum ea e prizonieră în spatele tejghelei, într-un loc de muncă 
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care nu îi place și într-o relație care nu o satisface; în colțul 
opus, atribuit lui Carol, avem un tren de jucărie, un contrapunct 
dinamic pentru păpuși, simbolizând libertatea. Cum o privim 
din perspectiva lui Therese, și noi o vedem la fel de fascinantă 
inițial, plină de șarm, liberă și sigură pe ea. Însă, odată ce primim 
acces în viața privată a femeii (aduși în casă odată cu mănușile 
mai sus menționate), devine clar că ceea ce Carol proiectează 
în public este doar o mască. Haynes ajunge să repete motivul 
trenului, pe care îl demistifică. După ce aflăm povestea relației ei 
cu soțul, Harge (Kyle Chandler), și a vieții nefericite de familie, 
vedem un nou cadru cu trenul. De data aceasta, secvența nu mai 
este compusă din planuri-detaliu montate alert (ca la început), 
ci este redată printr-un plan mediu plonjat, în care vedem trenul 
învârtindu-se „într-un cerc delirant”3. Carol nu e liberă, e la fel de 
constrânsă ca Therese. Până spre finalul filmului, când începem 
să privim prin ochii lui Carol, de fiecare dată când o vedem, între 
noi și ea este o barieră. Fie că e o vitrină, o fereastră sau propria 
ei persona șarmantă, vederea noastră este mereu bruiată de ceva; 
practic, devine (și ea) o întruchipare a păpușilor de la început.
De altfel, ea este personajul cel mai intim legat de tema 
voaierismului. Întotdeauna aranjată impecabil și înarmată cu 
un aer protocolar atunci când este în public, Carol pare să știe 
că este mereu contemplată - de Harge, de mama acestuia, de 
Therese. Mai mult, primele dăți când o vedem, și noi suntem 
angajați în acest joc, fie din perspectiva masculină de la 
început - și ne pare rece și elegantă -, fie din cea fascinată a lui 
Therese - și o percepem senzuală și misterioasă. Însă, în primul 
cadru de acasă, Carol este dublată de reflexia ei în oglindă. Un 
detaliu explicativ, pentru că se observă o diferență clară între 
cum se poartă afară și cum e înăuntru: molcomă și tăcută, fără 
senzualitatea și sexualitatea pe care le emană în public. Astfel, 
deja începe să se contureze o distincție între exterior și interior, 
care va deveni din ce în ce mai pregnantă în film.
Cele două femei sunt (asemeni păpușilor) închise în spatele 
„vitrinelor”, „obiecte” de admirat și de contemplat, reci și 
reținute. Ele nu erup niciodată, ca bărbații din viețile lor, ci 
își țin dramele (și iubirea) în spații închise, în mediul privat. 
Mergând pe distincția static/dinamic, femeie/bărbat, prima 
jumătate a filmului le prezintă pe ambele femei afectate de 
posibilitatea unor călătorii impuse de partenerii lor. Therese 
este presată de o viitoare călătorie cu Richard, care ar cimenta 
relația lor, iar lui Carol îi este scurtat timpul cu fiica ei de faptul 
că Harge plănuiește o vacanța de Crăciun alături de familia lui. 
Cele două, dar în special cea din urmă, sunt constant hăituite să 
iasă din aceste spații închise pe care, deși inițial sunt constrânse 
de societate să le locuiască, le transformă ulterior în spații 
de confort personalizate. De altfel, și road trip-ul celor două, 
o aparentă trecere în dinamic, este alcătuit din interioarele 
camerelor de motel și drumurile cu mașina, compuse în așa fel 
încât rareori vedem vreun cadru cu peisajul aferent.
Afecțiunea dintre cele două e menită să fie închisă în locuri 
strâmte, iar Todd Haynes le construiește spații de siguranță în 
care nimeni altcineva nu are voie (sau loc). Încă de la început, 
când Carol o scoate pe tânără la masă, secvența e încadrată din 
ce în ce mai strâns, pe măsură ce femeile ajung să se cunoască 
din ce în ce mai bine, sugerând încă de pe acum o asociere între 
nivelul de apropiere și spațiile restrânse, care vor marca toate 
momentele intime ale filmului. Cele mai senzuale secvențe sunt 
cele din interiorul mașinii strălucitoare și lucioase, unde rareori 
avem acces, privind doar prin geamuri. Încă de prima oară când 
Therese o vizitează pe Carol, într-un schimb de priviri lungi 
și aruncate pe furiș, mașina e concepută vizual ca o insulă de 
intimitate și siguranță. Escapada lor se constituie din drumuri 

în care își zâmbesc și se ating afectuos, în timp ce la radio se 
aude jazz. Până și cele două scene de sex au loc pe paturi de o 
persoană, mici și înghesuite.
Haynes nu uită să accentueze că acest univers al poveștii sale este 
un micro-univers și are grijă să îl separe de lumea exterioară, 
subliniind că este vorba de o enclavă într-o societate masculină 
și heteronormativă. Un bun exemplu ar fi secvența în care Abby 
și Carol vorbesc într-un separeu despre „clauza de moralitate” 
care îi periclitează celei din urmă custodia fiicei sale. Discuția 
celor două e decupată convențional, plan (mediu) – contraplan 
(mediu), și conferă o oarecare intimitate. Apoi, spre final, Haynes 
taie la un plan general al restaurantul (populat de bărbați), cu 
Abby încadrată într-un colț (în separeul care a servit ca fundal 
pentru cadrele mai strânse precedente). Mai târziu în film, avem 
o scenă montată similar, o discuție între Abby și Therese de data 
aceasta. Când cea din urmă se ridică de la masă, camera nu se 
mișcă, iar din planul doi, un bărbat (în unscharf) se întoarce spre 
Abby, care îl ignoră. Sau în scena petrecerii din final, Haynes 
le izolează pe Therese și tânăra cu care flirta de cuplurile 
heterosexuale; filmat din afara unui bloc, într-o fereastră sunt 
cele două, iar într-o alta, paralelă, sunt restul.  
Funcționând ca un laitmotiv vizual al filmului, camera lui Ed 
Lachman încadrează mereu personajele feminine în interiorul 
unor rame din decor (tocuri de ușă, ramele ferestrelor etc.), 
izolându-le de mediul înconjurător sau de partenerii de scenă. 
Carol și prietena ei de la serată sunt separate de o fereastră, iar 
în următoarea secvență la fel vor fi și Therese și Dannie (John 
Magaro). Când Therese și Richard (Jake Lacy) se ceartă, totul 
e coregrafiat în așa fel încât cei doi să nu fie niciodată în cadru 
împreună fără să fie despărțiți de ceva. Explorând relația dintre 
scenariu și mijloacele formale de expresie, e de notat că, deși este 
o melodramă, gen căruia îi sunt caracteristice (dacă nu intrinseci) 
implicarea și suscitarea emoțională a spectatorului, regizorul ne 
ține constant la distanță. Privim prin ferestre, vitrine și lentila 
aparatului de fotografiat al lui Therese, fără să fie prea multe 
cadre mai strânse de un plan mediu, cu excepția unor gros-
planuri, care sunt menite să te țină la distanță, subliniind în mod 
artificial niște elemente (vezi mănușile pe tejghea și zgomotul 
lor amplificat), și nu să te introducă în poveste.
Explorarea operată de Haynes a condiției femeii în contextul 
societății americane din anii ’50 (strâns legată de distincția 
interior/exterior) nu se rezumă la ilustrarea funcțională a 
scenariului lui Phyllis Nagy, ci potențează, prin mijloacele 
vizuale mai sus amintite (la care se adaugă intepretările lui 
Cate Blanchett, emfatică și seducătoare, și Rooney Mara, opacă 
și timidă), anumite aspecte ale poveștii și ale contextului, care, 
deși nu sunt centrale poveștii din scenariu, îmbogățesc filmul. 
Dacă povestea este despre relația lui Therese cu Carol, despre 
femei în criză, despre coming of age,  filmul abordează separarea 
de societate și voaierismul.
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1. Citat din cadrul conferinței de presă de la Cannes, <https://
www.youtube.com/watch?v=iIkjnX6_hUc>, 17 mai 2015, accesat 
pe 15 aprilie 2016
2. Ibidem 
3. Citat dintr-un interviu acordat lui Tim Robey, A Conversation 
with Todd Haynes, <http://www.telegraph.co.uk/film/carol/todd-
haynes-interview/>, 17 noiembrie 2015, accesat pe 15 aprilie 
2016
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Din motive care țin de o anume ușurință a legării ideilor și a scrisului, 
acest eseu a fost compus sub forma unei serii de note și observații despre 
filmul lui Panahi. Deși în ansamblu am avut în vedere o oarecare coerență 
a ordinii în care acestea au fost scrise și așezate, legăturile cauzale de la o 
notă la alta nu sunt ceva constant. Felul în care funcționeză aceste note 
ține mai curând de un fel de asociere de idei, de conexiuni pe care mintea 
(mea) le-a făcut în procesul de gândire și de înțelegere a filmului – într-o 
mare măsură acest proces merge în paralel, simultan, cu construcția 
și fluxul eseului (iar ceea ce rezultă de aici e un soi de dialog între 
procesul meu de gândire și filmul lui Panahi). Ăsta este, de altfel, unul 
dintre motivele pentru care exprimările sunt, poate, eliptice și ambigue 
pe alocuri. Tot de aici rezultă caracterul fragmentat al eseului (idei sub 
formă de note) și faptul că acesta nu are o structură cu cap și coadă în 
sensul clasic al cuvântului. 
(1) Un film care poate fi privit ca un manifest implicit:
Pentru un anume mod de a trata ficțiunea și narațiunea (mod pe care îl 

voi detalia în altă parte a notelor). Elementele metacinematografice din 
„Taxi” sunt legate de aspectul acesta. 
Pentru un anume mod de a face film – și mă refer aici la discuția despre 
cenzură. Regulile cenzurii cinematografice iraniene sunt enunțate / 
amintite în cadrul unui film care le încalcă pe toate. E relevant în sensul 
ăsta faptul că cea care vorbește despre regulile respective e fetița, 
adică o reprezentantă a unei posibile noi generații de cineaști (fetița e 
mai mereu cu camera foto în mână, își exprimă dorința de a face film 
ș.a.m.d.). Fetița capătă astfel rolul unei moștenitoare și a unei mesagere 
a acestei abordări care merge contra curentului, contra cenzurii - a noii 
speranțe. Faptul că ideea asta e exprimată prin cel mai simplu mod (un 
copil) poate fi considerat un clișeu, dar chiar și dacă e un clișeu, e unul 
nederanjant – pe de o parte tocmai prin simplitatea sa asumată, pe de 
altă parte pentru că funcționează la fel ca tot restul lucrurilor construite 
din acest film: convenție anunțată ca atare, mijloc la care recurgi pentru 
exprimarea unei idei etc. „Taxi” nu e și nu vrea să fie un film șlefuit. 
Tot în continuarea ideii de manifest contra cenzurii: „Taxi” devine 
important și prin faptul că se raportează la și se pune în slujba unei 
aspirații care depășește acest film particular. Nu că „Taxi” nu ar fi fost 
un film împlinit, suficient în sine, în lipsa acestui aspect – dimensiunea 
politică a unui film e secundară și neesențială. 
(2) Sigur, nu pot să mă prefac că „Taxi” nu e, parțial, un film cu o miză 
politică (problema cenzurii), și nici Panahi nu se preface că n-ar fi. Dar 
„Taxi” nu e reductibil la acest subiect. Se întâmplă și alte lucruri între 
timp, se vorbește și despre altceva. În al doilea rând, chiar dacă multe 
dintre discuții se învârt în jurul cinemaului, ele nu au neapărat legătură cu 
problema cenzurii – e vorba în primul rând despre un discurs referitor la 
cinema, la cinemaul lui Panahi, la ficțiune, și de abia apoi despre cenzură. 
Într-un fel, cenzura e depășită prin însuși faptul că discuția despre aceasta 
pică pe un loc mai puțin important: ne interesează mai tare alte lucruri 

de Anca Tăbleț

Taxi 

Taxi Teheran
Iran 2015

regie și scenariu: Jafar Panahi
imagine: Jafar Panahi
montaj: Jafar Panahi

sunet: Jafar Panahi
distribuție: Jafar Panahi, Hanna Saedi 
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/ nu e cenzura principala noastră problemă / nu ne mănâncă cenzura 
viața / nu ne împiedică această problemă secundară să ne preocupăm de 
ce ne interesează și de ce ne bucură cu adevărat. 
(3) Un comentariu asupra ficțiunii, punerii în scenă, narațiunii, 
schemelor și clișeelor narative. Pe de altă parte, un continuu joc între 
ficțiune și realitate, între ce e regizat și ce nu e regizat, între straturile 
ficționale. Un joc al aproximării și al ambiguității – Panahi e regizorul 
Panahi, dar e și taximetrist (Panahi este regizorul Panahi, dar de fapt 
nu este și taximetrist). Călătorii se fac că nu știu cine e, apoi, treptat, îl 
recunosc, încep să își dea seama prin diverse indicii ce se petrece (că 
Panahi face un nou film) – timp în care spectatorul știe că personajele-
călători doar disimulează că nu știu. 
(4) Paralelismele sunt aproximative, drumul e indirect, ușor întortocheat: 
fetița care iese de la școală e așteptată de unchi, nu de mamă (așa cum 
trebuia să se întâmple în „Oglinda”, r. Jafar Panahi, 1997), iar protagonista 
din „Balonul alb” (r. Jafar Panahi, 1995) își găsește corespondentul în cele 
două femei la vârsta a doua care cară un bol cu un peștișor în el. 
(5) Un film cumva redus la esență – anume prezența oamenilor și ceea 
ce spun aceștia. Restul lucrurilor, și mă refer mai ales la narațiune, la 
punerea în scenă a evenimentelor, sunt secundare. Același lucru e valabil 
și pentru camera de filmat: nu există o privire în spatele acesteia, nu 
există o „filozofie” a felului în care e filmat „Taxi” (sau, dacă există, ea 
e mai degrabă un fel de produs secundar al constrângerii, al necesității 
de a filma astfel). Chiar și aceste aspecte, într-un fel cruciale pentru un 
film (unde pui camera, cine privește, cum privește), scad în importanță 
în raport cu esența despre care vorbeam. 
Sigur că este discutabil dacă lucrurile ar fi stat așa în condițiile în care nu 
ar fi existat constrângerile respective (altfel spus, în ce măsură este acest 
lucru intenționat, în ce măsură e conștientizat, în ce măsură e un efect al 
interpretării mele).
(6) În momentul în care punerea în scenă pică pe locul doi, în momentul 
în care nu îți mai bați capul clipă de clipă să pară că lucrurile se întâmplă 
„pe bune”, să ai grijă la toate detaliile ce țin de acest tip de construcție, 
poți să te relaxezi, să îți îndrepți atenția și asupra altor lucruri: viața care 
se întâmplă, discuțiile cu oamenii. Sau, cum ar fi spus, poate, Yvonne 
Rainer, să ieși de sub „tirania narațiunii”. Același lucru e valabil și pentru 
spectator, respectiv pentru felul în care se uită acesta la film. De unde 
posibilitatea relaxării? Din faptul că autorul a anunțat convenția ca atare. 
(7) O convenție anunțată din start - chestie care te face, ca spectator, să 
te poziționezi de la început într-un fel anume față de ceea ce vezi și să-
ți direcționezi atenția către unele lucruri și nu către altele. E ca și când 
Panahi ar spune: „Nu-ți bate prea mult capul cu ceea ce ține de convenții 
și ficțiune în filmul ăsta. E o pierdere de vreme să te gândești în fiecare 
moment ce e pus în scenă și ce nu – cam toate lucrurile din filmul ăsta 
sunt puse în scenă, dar miza nu e (doar) aici. Da, mă joc puțin cu chestia 
asta și cu suspansul care vine de aici, dar ce e mai important în filmul ăsta 
ține de prezența oamenilor ăstora și de ceea ce spun ei.” (ce interesant, 
Panahi vorbește la fel ca mine). 
Felul în care pune Panahi în discuție convențiile acestea implică o serie 
de lucruri: 
- Că în momentul în care te apuci să te uiți la un film de ficțiune, tu 
„semnezi” un fel de contract prin care ți se comunică faptul că ceea ce 
vezi nu s-a întâmplat pe bune, că e vorba de o poveste construită etc. 
- Că ficțiunea nu e neapărat ceva în sine, ci mai degrabă un mijloc, un 
instrument de care te folosești pentru a exprima o idee, un discurs, un 
sentiment ș.a.m.d. 
- Că nu e vorba atât despre și doar despre ce se vede (mijloace, 
instrumente), ci (și) de ce e dincolo de asta (ceea ce vrei să exprimi prin 
acele mijloace, pe de o parte, și ceea ce îți scapă și nu poți controla în 
timp ce (încerci să) exprimi ceea ce vrei să exprimi prin niște mijloace 
alese de tine, controlabile de către tine). 
- Că un film e un produs secundar al unui proces de cercetare sau, ca să 
sune și mai interesant, că un film e produsul facerii lui – și că sensul stă 
mai curând în proces decât în produsul finit sau, în orice caz, nu doar 

în produsul finit. Procesele acestea constau într-o anumită măsură în 
întâlnirile cu ceilalți și mi se pare entuziasmant că, în felul în care pare 
să pună Panahi problema, una dintre principalele mize stă tocmai în 
aceste întâlniri și, respectiv, în fertilitatea colaborării, a dialogului. Tot 
entuziasmant mi se pare, din acest punct de vedere, aerul relaxat al lui 
„Taxi” – nu e nimic pretențios aici; vedem niște oameni care discută 
despre tot felul de chestii, cu lejeritate și conjunctural (sunt într-o mașină, 
am un drum de făcut și între timp, dacă tot nu am ceva mai bun de făcut, 
discut despre niște chestii). Sigur că și lejeritatea asta e măcar parțial 
pusă în scenă, iar taxiul și conjunctura sunt, tot parțial, niște pretexte1. Și 
sigur că unele dintre subiectele discutate aparent în treacăt și relaxat au 
de fapt o încărcătură serioasă și nu sunt întâmplător pomenite în discuție 
(vezi conversațiile despre cenzura în filmul iranian). 
(8) Despre cât de puțin e nevoie pentru ca o schemă narativă, un pretext 
narativ să funcționeze: două femei se urcă într-un taxi alarmate. Una 
dintre ele ține în mâini un bol cu un pește în el. Cele două femei îi cer 
taximetristului să le ducă urgent la izvorul X pentru că e o chestiune 
de viață și de moarte ca peștele să fie vărsat acolo. (Izvorul ăsta e unul 
dintre elementele care marchează și închide construcția, ficțiunea – el 
va reprezenta punctul final al traseului mașinii).
(9) Într-un fel, așa funcționează majoritatea filmelor: există o schemă, o 
narațiune, o parte regizată, să zicem. Și, pe lângă acestea, există elemente 
neprevăzute – la un nivel foarte basic, ele ar putea fi reprezentate de 
oamenii care merg pe stradă în scenele de exterior (presupunând că 
figurația nu e regizată). Lucrul acesta se întâmplă, de altfel, la Panahi, 
unde toată punerea în scenă (care se limitează, în mare, la spațiul și la 
universul mașinii) se petrece într-o mare desfășurare a neprevăzutului 
(adică tot ce se întâmplă pe stradă între timp – iar mașina e o parte 
integrantă a acelei lumi în continuă mișcare). În cazul lui „Taxi” ne aflăm 
cumva într-o situație ideală: partea regizată funcționează și, pe lângă asta, 
elementul neprevăzut nu e doar ceva ce se întâmplă fără ca regizorul să 
își dea seama de importanța acestuia – e un element conștientizat. În 
filmele pe care, pe de altă parte, le consider proaste, partea regizată nu 
funcționează, iar elementul neprevăzut (dacă există) nu e conștientizat – 
dar este probabil printre puținele lucruri care mă pot emoționa la un film 
pe care îl consider prost fără nicio șansă (asta, și valoarea de document a 
filmului, faptul că văd acolo niște oameni vii). 
(10) Straturi ficționale – vezi poziționarea în cadru în scena în care care 
fetița filmează cu aparatul ei foto o mașină ce face parte dintr-un alai de 
nuntă. 
3 camere de filmat (în ordinea adâncimii în cadru): 

- cea care filmează tot – camera de pe bordul mașinii
- aparatul foto al fetiței
- cea a cameramanului de nuntă 

3 ecrane (tot în ordinea adâncimii):
- cel mai cuprinzător, ecranul propriu zis al filmului
- ecranul aparatului foto 
- „ecranul” delimitat de fereastra taxiului 

(Există o corespondență între primul termen al primei clasificări și 
primul termen al celei de-a doua clasificări, respectiv între termenii 
numărul doi ai celor două clasificări, dar nu și între termenii cu numărul 
trei.)

Mașina care face parte din alaiul nunții, respectiv scena de pe stradă sunt 

realitatea-sursă pentru filmarea pe care o realizează cameramanul de 

nuntă. Toate aceste lucruri sunt realitate-sursă pentru filmarea pe care 

o realizează fetița cu aparatul ei foto. Iar toate aceste lucruri anterioare la 

un loc funcționează ca realitate-sursă pentru camera de pe bord (respectiv 

filmul „Taxi”). În același timp, camera de pe bord care filmează toate aceste 

lucruri (ecranul cel mai cuprinzător), alături de mașină, fetiță și aparatul foto 

al fetiței, fac de fapt parte din realitatea-sursă a cameramanului de nuntă. 
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(11) Tot în scena asta: camera de filmat ca mod de a cunoaște lumea, 

exteriorul (fetița nu se dă jos din mașină și folosește diverse funcții ale 

camerei foto pentru a explora realitatea exterioară). Implicit, facerea 

unui film ca proces de cunoaștere. 

(12) Un spațiu personal din care nu se iese aproape niciodată – mașina 

în „Taxi”, apartamentul în „In film nist” („Acesta nu e un film”,  r. Jafar 

Panahi, 2011). În ambele cazuri e vorba de o necesitate / o constrângere 

care are potențialul de a căpăta o semnificație – spun că „au potențialul” 

în loc de a spune că ele „capătă” o semnificație întrucât includ în discuție 

varianta în care această semnificație este doar un rod al interpretării 

personale. 

Un spațiu personal sau un spațiu care funcționează ca o închisoare 

(a cenzurii) – idee din care ar rezulta că ieșirea din mașină, din ultima 

secvență, simbolizează un fel de evadare. Dar nu o să o dau chiar așa. 

(13) Panahi e un regizor persecutat politic, iar „Taxi” e un film în care se 

vorbește și despre subiecte serioase / grave (cenzura cinematografică 

iraniană). Cu toate astea, în filmul lui Panahi oamenii râd și se bucură 

– „Taxi” nu e cinic și nici întunecat, ci relaxat și senin. Un film din care 

reiese bucuria și dragul regizorului și al colaboratorilor de a face film 

(în speță, filmul acesta). În felul în care văd eu lucrurile, chestiile astea 

contează, cu atât mai mult în contextul în care a fost făcut „Taxi” (un 

context în care cinismul, de exemplu, combinat cu un ton de desființare 

la adresa sistemului ar fi fost varianta cea mai facilă și, de altfel, cea mai 

neproductivă). 

(14) Panahi are suficientă relaxare, suficient umor și suficientă luciditate 

ca să știe când să se ia în serios și când nu. 

(15) Îmi veneau la un moment dat în cap speculații-clișeu, cum că Panahi 

nu ar fi făcut un film (atât de mișto) ca ăsta dacă nu ar fi fost constrâns 

de împrejurări, de sistem etc., dar apoi mi-am amintit de filmele pe care 

le-a făcut în perioada când nu era persecutat politic. Ce poate fi valabil e 

că, în absența acestor constrângeri politice, Panahi nu și-ar fi pus poate 

problema de a face un film sub această formă/ în acest fel, deși evident că 

nu pot băga mâna în foc nici pentru presupunerea asta. 

(16) Se pot invoca la o adică, lucruri care i-au ușurat lui Panahi demersul 

de a face acest film (și filmele anterioare din perioada sa de persecuție 

politică), chiar și dacă motivele sunt strict psihologice: susținerea 

internațională, susținerea morală  a unor colegi de breaslă și a unor 

prieteni, precum și cea a unor colaboratori. Dar aș spune, în cazul ăsta 

particular, că dacă susținerea aia există, asta se datorează printre altele și 

faptului că Panahi deja „făcuse dovada” valabilității filmelor lui, a viziunii 

sale, deci că această susținere este cuvenită. Implicit, toate chestiile astea 

înseamnă (sau ar trebui să însemne) că cineaști aflați în situații mai puțin 

nefavorabile decât cea a lui Panahi nu își mai pot găsi scuze. 

(17) Să filmezi un om cu bucurie/ bucuria de a filma omul respectiv, de 

a te uita la el – în acest sens, cea mai luminoasă prezență e probabil cea 

a femeii cu trandafiri. (În seara în care Andrei Rus m-a anunțat că mi-a 

rezervat cronica pentru „Taxi”, am primit întâmplător și aproximativ 

random un trandafir roșu, ca acela care stă pe bordul mașinii în ultimele 

minute de film).

(18) Aș putea la fel de bine să spun că „Taxi” e un film despre niște oameni 

ale căror drumuri se intersectează și despre scurtele întâlniri care rezultă 

de acolo. Și aș putea să merg mai departe cu interpretarea și să afirm că 

filmul lui Panahi poate funcționa, din acest punct de vedere, ca o imagine 

la scară mică a felului în care se desfășoară viața.  

1. Spun „parțial” pentru că, pe de altă parte, mi se pare că personajele, 
respectiv persoanele acelea, nu funcționează doar așa – cred că la fel de 
importantă e prezența lor ca atare, întâlnirea ca atare (prezența nu e ceva 
pus în scenă – ea se întâmplă pur și simplu).
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„Eisenstein in Guanajuato”, semnat de Peter Greenaway, este un soi de 
celebrare fastuoasă a regizorului sovietic Sergei Eisenstein. Greenaway, la 
rândul lui, încearcă să ne manipuleze prin șiretlicuri vizuale kitschoase – 
termen definitoriu pentru întregul film – pornind de la uverturi vizuale, 
cum ar fi secvența de început în care câteva imagini peisagistice mexicane 
sunt ilustrate muzical, până la gradări cromatice, treceri nejustificate de 
la color la alb-negru sau split-screen-uri centrate pe imaginea cineastului, 
surprins în acțiuni impetuoase. În orice caz, efectele și uvertura filmului 
anunță non pretențiozitatea estetică a lui Greenaway, cunoscut ca fiind un 
subordonat loial kitschului, apelând la un amalgam de stilizări și editări 
stridente.
Aspectele stilistice și estetice ale filmului nu sunt singurele mijloace 
cu care Greenaway vrea să atragă atenția. Firul narativ începe cu 
vizita cineastului sovietic pe ținuturile mexicane, pentru realizarea 
presupusului film „Que viva México!” (proiect sub tutela lui Sergei 
Eisenstein, 1930-1931). Călătoria lui Eisenstein fusese sponsorizată de 
către Mary Craig Sinclair (soția autorului american Upton Sinclair) în 
1931 și se dorea realizarea unui film care să portretizeze oamenii din 
ținuturile mexicane. Proiectul a fost oprit după o disoluție a contractului 
cu Paramount Pictures, care, după o sentință publică la tribunal, s-au 
simțit presați să întrerupă proiectul lui Eisenstein și să treacă cu vederea 
că ar putea ieși ceva inovator. Din acest punct de vedere, Eisenstein-ul 
ficțional al lui Greenaway va comenta pe parcursul filmului și va expune 
părerile critice cu privire la Hollywood.
Cu toate acestea, Greenaway nu apucă firul narativ nici dintr-un punct 
de vedere biografic, documentarist sau realist; își concentrează atenția 
asupra picanteriilor cenzurate de-a lungul vremii, cel puțin în Uniunea 
Sovietică și actuala Rusie, legate de afinitățile homosexuale și relațiile 
erotice pe care Eisenstein le-a avut în Mexic. Greenaway alege cancanul, 
și nu e de mirare că Rusia îl condamnă pentru acest lucru, ba chiar 
interzice distribuitorilor și producătorilor ruși să îl ajute cu materiale 

din arhivă pentru cea de-a doua parte a acestui biopic. Dominanta 
filmului este marcată de tușele grosiere și de imaginea cineastului rus 
interceptată ca fiind defăimătoare, reprezentat printr-o serie de „tablouri” 
vivante și de-a dreptul mizerabiliste, care condamnă, deopotrivă, istoria 
bolșevică, și țintește către o imagine ușor excentrică în comparație cu 
convenționalitatea cunoscută, profund înrădăcinată sub auspiciile lui 
Stalin.
Imaginea lui Eisenstein (interpretat de Elmer Bäck) se aproprie într-o 
oarecare măsură de cea a lui Borat, puternic tonală, obsesiv-compulsivă, 
care pare să nu aibă nicio legătură cu imaginea reală a cineastului; 
aș spune că pare extrem de balcanică și, în același timp, artificială, 
construită doar cu scopul de a epata. Cu toate acestea, modalitatea 
excentrică de portretizare vine în completarea schimbării personalității 
cineastului rus odată cu călătoria sa din Mexic. Din acest punct de vedere, 
Greenaway găsește o motivație artistică pentru aparenta schimbare 
de registru, vizibilă în filmele lui Eisenstein de după călătoria sa. Pus 
față în față cu noua cultură, acesta își etalează sentimentele legate de 
viață, de moarte, de spiritualitate și de sexualitate, descoperind o nouă 
revoluție, poate mai profundă decât cea social-politică. Greenaway vrea 
să puncteze schimbările psihice și emoționale ale cineastului, în primă 
fază, îngroșându-l și, apoi, creându-i alura de star internațional. Odată ce 
acesta începe să aibă dificultăți cu producătorul american și să cunoască 
ținuturile în care își va petrece o bună bucată de timp, descoperă aspectele 
mizerabile ale patriei-mamă și ale regimului stalinist, devenind mai critic 
și, în același timp, mai uman datorită amantului său, Palomino Cañedo 
(Luis Alberti), cel care îl îndrumă în țara străină. Adoptând această 
postură, Greenaway punctează tranziția de la artist conceptual, oarecum 
unidimensional, la un regizor puternic cuprins de forță umană printr-o 
serie de secvențe covârșitoare și, în același timp, abjecte, care insinuează 
disprețul pe care îl are față de nedreptățile sociale și politice din Uniunea 
Sovietică.
În „Eisenstein...”, intriga este puternic invadată de schimbările bruște și 
comportamentale ale cineastului rus, devenind spre final cât se poate 
de laxă, individualizată doar prin câteva imagini-cheie care îți solicită 
atenția; în schimb, bravura interpretării actorului finlandez în rolul lui 
Eisenstein pornește de la intersecția unei teatralități evidente și a unei 
tehnici de filmare extrem de formaliste – aspecte destul de iritabile.

de Claudia Cojocariu

Eisenstein in Guanajuato

Mexic-Olanda 2015
regie și scenariu: Peter Greenaway
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Sentimentul pe care îl ai când te uiți la primul cadru dintr-un 
film de Yorgos Lanthimos este că te afli pe o stație extraterestră, 
la mult timp după dispariția planetei Pământ, unde cultura și 
comportamentul genei umane sunt reamintite în mod greșit. 
Noile generații de umanoizi sunt învățate să se comporte, să 
vorbească și să trăiască în sânul unei societăți asemănătoare cu 
a oamenilor, fără să se apropie totuși de umanitatea emoțiilor 
trecute. Ne aflăm într-o lume epurată de tot ceea ce se numește 
afect, cu personaje aparent lipsite de inflexiuni și sentimente, dar 
care ajung să răbufnească spre sfârșitul filmului în manifestări 
aberante ale trăirilor interioare refulate. După ce treci de această 
primă impresie, îți dai seama că discomfortul reiese tocmai din 
înțelegerea că ceea ce se întâmplă are loc în realitatea imediată, 

din felul în care regizorul alege să experimenteze cu niște contexte 
și elemente din viața pe care o cunoaștem împinse la niște extreme 
suficient de absurde cât să le considerăm SF la prima vedere. 
Mai exact, regizorul pornește de la un concept sau de la o situație 
care i se pare interesant de explorat și, cu ajutorul co-scenaristului 
său, Efthymis Filippou, ajunge să îi ofere concretețe într-o poveste 
fictivă care, și în acest punct, poate varia în funcție de improvizațiile 
sau de jocul actorilor în timpul filmărilor, totul cu scopul de a 
obține o reacție cât mai intensă, accentuată până la a provoca un 
sentiment de disconfort. Actorilor nu li se lasă timp să gândească 
într-un mod controlat replicile sau jocul (scris și așa schematic, 
fără indicații precise referitoare la înfățișare sau intonație), totul 
cu scopul de a produce emoții primare, cât mai aproape de un 
instinct animalic. Regizorul intenționează, pe cât posibil, să ridice 
niște întrebări, să provoace un dialog atât cu spectatorii săi, cât și 
cu actorii, lăsându-i să găsească o formă nouă pentru exprimarea 
unor emoții arhifolosite și verbalizate dintotdeauna în societatea 
prezentă, atât de mult încât au devenit sterile. Pentru „Dogtooth”, 
Lanthimos a fost interesat de cât de mult se poate distorsiona 
percepția umană despre lumea exterioară; de la aceasta ajungându-
se la povestea unei familii cu copii adulți ținuți închiși și învățați 
noțiuni false, instigându-le o teamă aberantă față de lumea de 
afară astfel încât să nu aibă dorința de a își părăsi casa părintească. 
În „Alps”, filmul următor, ideea inițială era despre cum oamenii 
percep conceptul de moarte, iar, de la aceasta, s-a ajuns la un grup 
care oferă un serviciu de joc de rol pentru a înlocui pierderea celor 
dragi familiilor lor. În ultimul lui film, „The Lobster”, s-a pornit de 
la conceptul de relație și cupluri și de la felul în care sunt percepute 
ele de către societatea modernă. Personajele de aici, rămase 

de Alina Stănescu

The Lobster

Homarul 
Grecia 2015
regie: Yorgos Lanthimos
scenariu: Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos
imagine: Thimios Bakatakis
montaj: Yorgos Mavropsaridis
sunet: Johnnie Burn
distribuție: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden,  Ariane Labed
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singure, se cazează într-un hotel unde li se dau 45 de zile pentru a 
găsi un partener, altfel se vor transforma într-un animal la alegerea 
lor; cei care reușesc să evadeze și să nu fie transformați în animale 
trăiesc singuri în pădure, conduși de o lideră fără nume, care le 
interzice orice fel de apropiere amoroasă – cealaltă extremă. Toate 
aceste concepte au la bază sentimente și trăiri umane (dragostea, 
comunicarea, integrarea, moartea) care există în mod firesc la 
baza comportamentelor noastre, iar stranietatea care reiese pe 
ecran se explică prin faptul că e un lucru atât de înrădăcinat în 
ceea ce percepem ca familiar încât nu reușim să îi mai percepem 
absurditatea decât dacă ne distanțăm și îl privim din afară, jucat 
de alții, într-un mod intenționat mai accentuat față de cum l-am 
percepe în mod obișnuit.
Lanthimos chestionează aceste trăiri, oferindu-le valențe noi, 
astfel încât lipsa sentimentalității la Lanthimos în situații în care ar 
fi inclusă în mod obișnuit (în „Alps”, cei care fac jocul de rol pentru 
familiile în doliu nu interpretează numai scene sau situații plăcute 
din trecutul celor care au murit, ci intră, la cerere, într-o persona 
cu defectele și greșelile ei – un bărbat care își înșală partenera de 
cuplu sau o adolescentă prinsă de părinți cu prietenul în cameră) 
are rolul unui soi bizar de terapie unde amintirea durerii și a tristeții 
este mai pregnantă decât cea a momentelor fericite din viața lor 
cu ceilalți. Personajele lui Lanthimos, și așa reprimate din pricina 
circumstanțelor (spații închise din care nu au voie să iasă și unde 
sunt învățate norme de conduită în societate), sunt incapabile să 
se exprime firesc într-o lume care încearcă să le integreze în niște 
tipare, unde există un set de reguli pentru orice (în „The Lobster” 
chiar și despre felul în care ar trebui să te comporți într-o relație 
amoroasă) și unde autoritatea represivă veșnic reprezentată ba 
de o figură care o substituie pe cea paternă în cazul personajelor 
feminine („Dogtooth”, „Alps”), ba pe cea maternă în cazul bărbaților 
(„The Lobster”) într-o trimitere sarcastică la psihologia freudiană, 
are rol punitiv în cazul abaterii de la acest sistem fix de a fi un 
om perfect. Firescul personajelor nu se poate exprima nicicând, 
din cauza temerii, de aceea exploziile violente de la sfârșit unde, 
când personajul încearcă să evadeze din societatea represivă sau 
din căminul familial mult prea posesiv („Dogtooth” sau „Alps” 
unde grupul de „terapeuți” substituie familia) este schingiuit 
fizic în moduri dureroase și umilitoare, depinzând de gravitatea 
faptului. Aspectul moralizator pentru încălcarea unor valori 
tradiționale (familie, căsătorie, doliu) are o tentă voit satirică, de 
umor negru, și o critică la adresa societății și a culturii populare 
care prostește omul, transformându-l într-o ființă care vrea tot 
timpul să se conformeze în niște tipare de perfecțiune și, în caz că 
se abate de la acestea, supusă unor exerciții de umilire constante 
(fie că este vorba de „Alps” unde dorința personajului feminin de 
a își îndeplini cât mai bine rolul în familia altcuiva este însușită 
ca motivație a vieții ei, până la punctul în care se lasă lovită și își 
imploră „părinții” adoptivi să îi facă orice, numai să o lase înapoi în 
casă; fie de „The Lobster” unde locatarii hotelului ajung forțați să 
se supună unor umilințe care să îi învețe că este mult mai bine în 
doi decât singuri – personajul principal este legat în prima zi cu o 
mână de curea pentru a se descurca cu una singură pe tot parcursul 
zilei; o cameristă vine în fiecare dimineață să i se frece de pantaloni 
părăsindu-l imediat cum are o erecție pentru a-i spori dorința de a 
găsi cât mai repede un partener; unui locatar îi este pusă mâna în 
prăjitorul de pâine pentru că a îndrăznit să o folosească pentru a-și 
provoca singur plăcere).  
Teoriile moderniste ale lui Brecht spuneau despre o „lume care 
e deja a altcuiva și deci deja un citat”. Jacques Derrida vorbește, 
în acest context, despre neconcordanța dintre a spune și a 
gândi, o teorie reflectată în experimentele artei performance-ului 
contemporan și a teatrului post-dramatic. „Aceste experimente 
sunt înrădăcinate în ideea că numai chestionând mediumul prin 
propria sa articulație ne poate fi schimbată percepția despre lume 

și evitarea reproducerii unui consensus omnium.” Lanthimos alege 
să reprezinte acest concept în operele lui printr-un stil actoricesc 
urmând estetica performance-ului post-Brechtian, care vorbește 
despre prezența corpurilor actorilor ca simple măști, purtători ale 
unor semne care acumulează material dintr-o realitate estetică și 
extra-estetică. Felul în care regizorul provoacă această percepție 
a individului în realitatea postmodernă are loc atât la nivelul 
limbajului (care pare în mod intenționat recitat dintr-un manual 
despre comportamentul uman), cât și al subiectelor. Acestea 
privesc personaje care nu își pot contura o identitate proprie, 
rămânând captive în stadiul de copii ce nu pot să se exprime 
coerent prin intermediul limbajului și al expresiei personale – un 
comportament derivat din incapacitatea individului de a se raporta 
la realitatea prezentă ca la o experiență personală, cât mai curând 
o inserție propriei existențe prin intermediul mass-mediei și a 
produselor imediate livrate de societatea postmodernă. 
Există un comentariu implicit asupra dorinței de a fi mereu 
altcineva intrinsec naturii umane. Societatea postmodernă cu care 
are de a face individul îl împiedică pe acesta să se raporteze într-
un mod sănătos la realitate (o experiență fragmentată, multiplă și 
supraîncărcată cu informație), devenind incapabil să mai distingă 
între sine și ceilalți, să aibă dorințe sau bucurii. Jacques Lacan 
considera că identificarea cu sinele ar putea reprezenta primul 
pas în realizarea unei exteriorități din care individul face parte ca 
simplu obiect care trebuie să semene cu alții (imagini model ale 
unei lumi ideale) într-o lume orientată spre productivitate unde 
totul trebuie perfecționat și inserat în niște sisteme. În felul acesta, 
el se poate conecta la realitatea exterioară, căci găsește un punct 
comun cu ceilalți – propriul corp din oglindă – și dezvoltă o dorință 
– să perfecționeze această imagine în competitivitatea cu celălalt. 
Individul își dezvoltă un ego prin legarea dorinței cu ideea de 
alteritate, fiind forțat să își reconcilieze ego-ul cu dorința celuilalt 
într-o lume de constrângeri sociale, lingvistice și simbolice. Acest 
lucru poate fi ușor asociat societății consumeriste unde imaginile 
au o forță incredibilă și sunt prezente în această lume saturată de 
mass-media. 
Dacă societatea este represivă și induce un comportament 
controlat, lipsit de voință proprie, de empatie și de simpatie 
oamenilor, atunci aceste sentimente, odată ce încep să iasă 
la suprafață, din carcasa aparent rece și dură a unui animal 
nevertebrat (ca racul în care alege să se transforme personajul din 
„The Lobster”) ele sunt bruște, negândite în sinceritatea lor pe care 
nu știu cum altfel să o exprime, căci nu s-au mai exprimat niciodată 
cu adevărat până atunci. În filmul care l-a lansat pe Lanthimos ca 
actor, „Attenberg”, personajul principal feminin, o femeie de 23 
de ani care locuiește încă împreună cu tatăl ei și nu a cunoscut 
niciun alt bărbat, își scoate într-o scenă puloverul de pe cap și își 
mișcă înainte și înapoi oasele de la omoplați într-un cadru care 
poate părea aproape suprarealist. Felul în care se mișcă personajul 
relevă o bizarerie intrinsecă corpului uman, pe care regizorul a 
ales să o pună în evidență în acest cadru, dar și în alte scene în care 
personajul încearcă să imite animale uitându-se pe posturi de tipul 
National Geographic, amintind faptul că oamenii nu sunt cu mult 
diferiți de niște animale. Deși stângace în privința umanității lor 
(considerată ca fiind imposibilă în societatea postmodernă din care 
fac parte), personajele din aceste filme au un firesc și o sinceritate 
corporală care se dovedește de multe ori brutală pentru că ea nu 
este reprimată în nici un fel. Precum niște copii care încearcă să 
învețe tot ceea ce văd, ele încearcă să învețe comportamentul 
uman pentru a se integra în societate, având la bază manifestările 
nevinovate, dar violente, ale unor pui de animale, care își exprimă 
bucuria, teama sau dorința în maniere spontane. Atunci când sunt 
pedepsite, personajele lui Lanthimos nu înțeleg niciodată de ce, 
așa cum un copil nu înțelege de ce este pedepsit când se bucură 
de un joc. 
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Hong Sang-soo este un merituos regizor al manipulării temporale, 
după cum sugerează și titlul celui mai recent film al său, un soi de ying-
yang temporal, exemplificat prin două versiuni diferite ale aceluiași 
eveniment, greu de spus care dintre cele două ar fi greșită (din punct 
de vedere moral) sau care este reală. Cele două fire narative sunt, de 
fapt, aceeași poveste spusă din două perspective diferite, nu neapărat 
puncte de vedere, ci, pur și simplu, recreionări ale fișelor de personaje, 
construite migălos. Dacă ar fi alăturate fizic și tehnic, cele două versiuni 
ar reprezenta un soi de instalație video care semnalează subtil schimbări 
de comportament în relația dintre cele două personaje principale, 

plasate sub registrul caracteristic al hazardului și al hazului de necaz. 
Probabil acel „right now” ar fi momentul filmic prezent (al fiecăruia 
dintre cele două fire narative), iar acel „wrong then” constituie deducția 
ulterioară în care consecințele negative din primul fir narativ nu ar 
trebui să mai apară și în cel de-al doilea. Tocmai de aceea, timpul nu are 
niciun rost în retrasarea și redirecționarea așteptărilor spectatoriale. Aici 
intervine schimbarea asumată a personajelor, fapt marcat de diversitatea 
nuanțelor și tonurilor prezente în cele două plot-uri.
Ham Chun-su (Jung Jae-young), un regizor de filme arthouse, o 
întâlnește într-un moment de tihnă pe Yoon Hee-jung (Kim Min-hee), 
o tânără pictoriță. Regizorul începe o discuție cu această fată, într-o 
atmosferă cvasifamiliară, lăsându-ne impresia că ar putea să o cunoască 
mai de demult. Dar fata este intimidată de apariția acestui străin în viața 
ei, iar vorbele sale și dialogul în sine sunt destul de glaciale, lipsite de 
entuziasmul marcant și oarecum copilăresc al bărbatului. Discuția se 
prelungește într-o cafenea, unde tânăra este invitată să bea o cană de 
cafea, după ce recunoaște că ar fi o adevărată plăcere să stea de vorbă cu 
un regizor atât de talentat, în ciuda faptului că aceasta nu văzuse niciun 
film de-al său. Deci, încetul cu încetul, filmul conturează un soi de ping-
pong verbal, dar mult mai lin, nu doar din punct de vedere stilistic, ci 
și din punct de vedere al acțiunii și al dorinței regizorului de a ne face 
cunoștință cu personajele sale, timp în care și ele, la rândul lor, încearcă 
să se cunoască unele pe altele. Discuția din cafenea se prelungește 
în atelierul de pictură, unde tânăra începe să-i povestească câte puțin 
despre fosta ei activitate de model și actuala ei viață simplă, în care își 
propune să nu se abată niciodată de la rutina care îi place cel mai mult, 

review 

Right Now, Wrong Then
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și anume, pictura. Regizorul pare că se îndrăgostește subit de tânără 
și nu este deloc subtil în a-i arăta acest lucru ei sau nouă, spectatorilor. 
Sentimentele de adulație și flatare apar mai cu seamă în atelier, când 
acesta îi ține un discurs emfatic, desprins parcă dintr-o listă cu cele mai 
anoste și clișeice cuvântări ce țin de sensibilitate și de forțe creatoare. 
Așteptările spectatoriale vin odată cu așteptările, încercările comice și, în 
același timp, misterioase ale bărbatului. Seara se prelungește cu o ieșire 
într-un sushi bar, unde amândoi încearcă, finalmente, să se lase prinși în 
mrejele celuilalt, cu toate că scopurile nu sunt și nu vor fi nici către final 
pronunțate, ci doar marcate de un aer ușor romanțios, mai ales din partea 
bărbatului care exagerează și dramatizează propria sa îndrăgosteală 
spontană. Noaptea celor doi se termină în casa unei gazde, prietenă a 
personajului feminin, unde regizorul acceptă să vină și să se lase și el, 
la rândul lui, adulat de către prietenii fetei. Dar dacă nimeni nu-și poate 
da seama ce urmează să se întâmple în acea „felie de viață”, care, pe 
bună dreptate, se circumscrie absolut acestei sintagme, atunci tratările 
ironice ale celorlalte personaje episodice față de regizor, cicălindu-l 
mereu cu bârfele pe care le auziseră despre el și afirmând că discursul 
lui de la atelier – pe care tânăra îl pusese pe tavă în fața prietenelor sale 
folosind propriile lui cuvinte – seamănă cu majoritatea afirmațiilor pe 
care le dă în interviuri, conturează, de fapt, cromatica patetică asociată 
aproape exclusiv personajelor masculine prezente în filmele lui Hong. 
Ironia de la final este și mai mare, când, supărat pe criticul de film din 
cadrul festivalului la care participase (pentru că îl întrebase ce înseamnă 
filmul pentru el), acesta este incapabil să răspundă concis  – probabil din 
cauza mahmurelii din noaptea precedentă  – , bâlbâindu-se în aceleași 
și aceleași cuvântări ale unui profet alcolizat și iritat; ceea ce anunță o 
posibilă frustrare generală a tuturor cineaștilor care sunt presați până 
în adâncul oaselor să răspundă unei întrebări atât de dificile, și în același 
timp, atât de stupide. 
Cel de-al doilea fir narativ cuprinde fațete preschimbate ale personajelor 
principale, trecând prin același proces comun de cunoaștere „totală”, 
profund spirituală și sensibilă. Atitudinea personajelor se schimbă, atât în 
raportul relației lor, cât și din punct de vedere emoțional. Tânăra pictoriță 
pare mai rezervată și mai docilă, în timp ce regizorul pare mai puțin 
măgulitor, dar mult mai expansiv și dramatic, având numeroase secvențe 
și momente filmice care să instige la amuzament sau bănuială. Spre 
exemplu, acasă la prietenii tinerei, acesta se preface că leșină, păcălindu-
le pe cele două femei, și apoi începe să se dezbrace în fața acestora, fără a 
emana sex-appeal. Este scuzat și iertat, purtându-și eticheta de „artist” și 
explicându-le că uneori îi place să joace în fața oamenilor. Trecând prin 
aceleași evenimente, comportamentul masculin pare să se redreseze de 
la un moment la celălalt și să inspire un suflu mai decent, mai sincer, 

în concordanță cu prezența gingașă a personajului feminin. Totodată, 
finalul celei de-a doua versiuni reflectă o stare de bine, de așa-trebuie-să-
se-întâmple, cu o reușită din partea regizorului și o revedere cu fata de 
care se îndrăgostise cu o seară în urmă. În fine, cea de-a doua versiune, 
un pic mai centrată pe interiorizarea personajului feminin, folosindu-
se totuși de caraghioslâcurile masculine, vorbește despre singurătate, o 
tematică recurentă în filmografia regizorului sud-coreean. 
Instrumentele formale ale regizorului sunt tehnica two-shot, din profil sau 
semi-profil, plan mediu sau întreg, și zoom-urile tendențioase. Așezarea 
personajelor față în față, urmărind variațiuni de dialoguri, atrage atenția 
asupra asemănărilor și contrastelor dintre personaje, deseori creând 
un efect oarecum satiric și absurd, semnalând împotrivirea unuia sau 
încăpățânarea celuilalt, și atingând, desigur, un grad de inocență și 
naivitate. Fără a se servi prea mult de un montaj rapid sau de un decupaj 
„exuberant”, mizanscena filmului (ca în marea majoritate a filmelor lui 
Hong) se evidențiază prin corporalitatea și comunicarea non-verbală 
a actorilor/personajelor. Zoom-urile prompte reprezintă cea mai facilă 
modalitate de captare a realului afectiv, deseori în plină corespondență 
cu trăsăturile de caracter deja gândite. Abordând două alternative ale 
unei versiuni, regizorul sud-coreean pare că vrea să exploateze percepția 
publicului și să contribuie la un inside joke între spectatori și personajele 
filmului, amintindu-ne la fiecare replică recurentă sau moment 
interceptat în minte că există o oarecare inabilitate de a contura cu 
precizie un eveniment trecut. Cu toate acestea, în cea de-a doua variantă 
există destule „greșeli” vizuale depistabile în contrast cu prima variantă. 
Unghiulația și plantația sunt și ele, la rândul lor, semne vizuale care îl 
atenționează pe spectator că ceva s-a schimbat, dar că nu e departe de 
ceea ce a fost; spre exemplu, secvența din atelierul fetei, primul cadru 
surprinzând mâna acesteia care amesteca un pigment de culoare verde 
neon, în timp ce în prima variantă pigmentul era de culoare roz, ambele 
fiind folosite în tabloul ei. 
„Right Now, Wrong Then” este, în fond, o șmecherie destul de 
structurată, care transpune o poveste aproape romantică printr-o serie 
de evenimente interpretate greșit, atât din perspectiva femeii, cât și din 
cea a bărbatului sau chiar și a personajelor cu care cei doi interacționează. 
Filmele lui Hong Sang-soo amintesc oarecum de exercițiile tragi-comice 
din filmele lui Woody Allen, portretizând diferite alter-ego-uri ale sale 
– spre exemplu, un tipar ar fi regizorul narcisist care primește aprecieri 
doar din partea femeilor (în filmul lui Hong, toate femeile îl flatează, pe 
când criticul de film din cadrul festivalului modest la care participă îi pare 
a fi un nesuferit și înfumurat) – , și modelează aceeași anecdotă în feluri 
divergente, emoționale, care necesită și, în același timp, interacționează 
cu memoria spectatorială.
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Hail, Caesar!

În parodia de culise „Hail, Caesar!”,  nimeni 
din lanțul trofic al Hollywoodului anilor ‘50 
nu scapă neatins, măcar în treacăt, de săgețile 
caricaturale ale fraților Coen, de la jurnaliști 
meschini de tabloid, staruri promiscue, figuranți 
și scenariști comuniști, la producători capitaliști 
exploatatori. O zi din viața lui Eddie Mannix 
(Josh Brolin) - un producător specializat 
în spălatul rufelor murdare ale studioului 
(fictiv) pe care îl reprezintă -, plasată pe 
fundalul „vânătorii de vrăjitoare” mcchartyste 
(direcționată împotriva proliferării ideologiei 
de stânga) și al configurării televiziunii drept 
contracandidat al cinematografului ca mijloc 
dominant de divertisment în masă, anunță 
începutul sfârșitului sistemului oligarhic al 
marilor studiouri. 
Între două confesiuni la preot în care își 
mărturisește marele păcat de a nu se putea 
lăsa de fumat, Eddie încearcă să-i găsească un 
soț unei actrițe însărcinate (Scarlet Johansson 
cu accent de Brooklyn), mediază relația dintre 
un actor de westernuri de serie B (Alden 
Ehrenreich) - forțat să joace într-o adaptare 
a unui spectacol de Broadway de cameră - și 
regizorul exasperat al filmului (Ralph Fiennes), 

joacă partide scurte de jocuri psihologice cu 
niște jurnaliste de tabloid (gemene, interpretate 
de Tilda Swinton)  în căutarea unei povești 
spumoase și - felul principal – mai trebuie să-
și recupereze star-ul masculin principal al celui 
mai important film al anului produs de Capitol 
(superproducția cu subiect biblic Hail, Caesar!),  
Baird Whitlock (George Clooney), răpit de o 
grupare de scenariști comuniști pro-sovietici 
care își spun The Future. În condițiile acestea, 
sigur că pare tentant să accepte oferta unei 
companii aeriene de a merge să lucreze pentru 
ei ca manager. După cum i se spune, acolo ar 
avea de a face cu oameni serioși și n-ar mai 
trebui să fie „dădaca unor ciudați și inadaptați, 
respectiv a  unor nebuni”, pentru că, desigur, 
„numai nebunii își ocupă timpul cu lucruri 
imaginare”. Și cam ăsta e cue-ul care ar fi trebuit 
să genereze o pledoarie scenaristică romanțată 
pentru importanța catharthică a make believe-
ului generat de Hollywood. Dar „Hail, Caesar!” 
nu e genul acela de film - clasic. Frații Coen 
nu vin cu o variațiune a ultimului magnat („The 
Last Tycoon”, 1976) al lui Elia Kazan; Mannix 
nu e nici vizionar, nici producător creativ, nici 
figură mesianică, ci doar o rotiță funcțională 

în mașinăria studioului capitalist, care rămâne 
până la urmă în această industrie haotică pur și 
simplu pentru că e bun la ceea ce face, pentru că 
acceptă toate „păcătele” vedetelor și pentru că 
este opțiunea mai puțin facilă. Nu e tocmai un 
protagonist larger than life, cât un numitor comun 
al subplot-urilor enumerate mai sus. 
Iar „Hail Caesar!” nu are ascuțimea umorului 
celor mai bune comedii ale fraților Coen sau 
complexitatea narativă a unui „Barton Fink” 
(1991); însă e un prilej pentru ei de a se juca 
punând în scenă numere de musical - ba cu Scarlet 
Johansson similare aquamusical-urilor în care juca 
Esther Williams în anii ‘50, ba cu Channing Tatum 
în scene cu marinari supărați pentru că trebuie 
să plece pe mare ca cele în care juca Gene Kelly 
- ambele subgenuri insipirate de musical-urile 
anilor ‘30 ale lui Busby Berkeley -, și, în general, 
un prilej de a exploata burlesc inadecvările dintre 
persoană (neapărat viciată) și star. De pildă, 
imaginați-vă cum unei mari vedete ca Baird 
Whitlock, obișnuit să fie răsfățatul publicului și al 
studioului, îi explică, pufăind din pipe, o cameră 
plină de scenariști principiile inechității sociale 
și, cu toate că e de acord cu ei, el le răspunde că 
trebuie, totuși, să se întoarcă la muncă (adică la 
jobul acela unde este exploatat). Însă „profesorii” 
nu îl lasă să plece și, câteva ore mai târziu, ajunge 
el să-i povestească, pe ton de bârfă și fără pauze 
de respirație, lui (însuși) Herbert Marcuse, cum 
a profitat de el un coleg, păcălindu-l să-l radă pe 
spate pentru un rol inexistent. „Și iată cine profită”, 
concluzionează Baird. În tot timpul acesta, 
eminența cenușie marxistă este cu gura căscată. 
Frații Coen, pe de-o parte ,caricaturizează cu vârf 
și îndesat adeziunile comuniste, transformând The 
Future într-o organizație de villan-i incompentenți 
(secvența submarinului sovietic) - în realitate 
mic-burghezi – și, pe de altă parte, ironizează atât 
stereotipurile și clișeele menajeriei Hollywoodului 
capitalist, prin gag-uri de situație, cât și cinismul 
și reducționismul producției de film (ex. Eddie 
adună într-o sală de ședințe un preot catolic, unul 
ortodox, un rabin și un pastor protestant pentru 
a se consulta cu ei în privința acurateții descrierii 
lui Iisus în „Hail, Caesar!”, însă momentul 
degenerează într-o polemică absurdă despre 
natura divină). 
În cele din urmă, ce ne spun frații Coen este că 
filmele nu se fac numai din praf de zâne și lapte 
de unicorn, ci că în spatele glamour-ului și al 
legendelor mai există o lume subterană viciată, o 
țară a făgăduinței la care râvnește orice jurnalist 
de tabloid și o armată întreagă de oameni, care 
are misiunea de păstra ca atare granițele versiunii 
cenzurate a reprezentării lumii Hollywoodului 
și public, și că această luptă de putere, și nu alta, 
poate fi -  cel puțin lecturată ca slapstick - al naibii 
de comică.

de Andreea Mihalcea

Statele Unite ale Americii 2016
regie, scenariu și montaj: Joel și Ethan Coen
imagine: Roger Deakins
sunet: Craig Berkey, P.K. Hooker
distribuție: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, 
Scarlett Johansson, Frances McDormad, Tilda Swinton, Channing Tatum
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Filmul lui Adam McKay, adaptare a romanului 
cu același nume al lui Michael Lewis, este 
la prima vedere un produs de entertainment 
pur, care și-a propus să facă lumină în negura 
evenimentelor ce au dus la declanșarea marii 
crize economice mondiale în 2008. McKay ne 
plasează în tabăra câtorva băieți deștepți care 
observă putreziciunea pieței imobiliare din 
SUA (sau prind informația din zbor), prevăd 
dezastrul economic iminent și profită din 
plin de pe urma presimţirii: Christian Bale este 
geniul solitar și semi-autist Michael Burry, 
Steve Carrell este virtuosul și surescitatul Mark 
Baum, iar Ryan Gosling este Jared Vennett, un 
tip lipsit de scrupule și hotărât să dea marea 
lovitură. Toți trei pariază corect pe faptul 
că jocul obligațiunilor garantate cu creanțe 
(CDOs) practicat de bănci avea să se încheie 
tragic, apoi așteaptă cuminți revendicarea 
premiului. 
Dincolo de locul pe care îl ocupă fiecare din 
cele trei personaje în mașinăria economică 
americană, acestea sunt reprezentate suficient 
de schematic și caricatural, încât atenția să 
nu fie mutată de la expunerea problemei 
usturătoare care a lovit economia mondială în 
urmă cu câțiva ani: Bale primește un ochi lipsă 
și abilități de socializare aproape inexistente, 
Carell un frate care s-a sinucis de curând și 
un sentiment de vinovăție legat de moartea 
acestuia (plus o freză dubioasă), iar Gosling 
o aroganță crasă și puterea de a discredita 
orice mișcă în jurul lui. Faptul că două dintre 
personaje sunt deposedate de un lucru 
important forțează empatia spectatorului și 
tolerarea schemei machiavelice a acestora, la 

care se adaugă și unele mustrări de conștiință 
pe care le au Baum și Ben Rickert (Brad Pitt); 
toate acestea îi transformă pe the bad guys în 
personaje simpatice, care nu fac decât să profite 
total legitim de pe urma dezastrului financiar, și 
lasă pe ultima sută de metri stabilirea vinovăției 
lor (cel puțin la nivel moral): au prevăzut 
sfârșitul lumii, iar primul lor instinct a fost să 
vadă cum pot profita de pe urma lui.
McKay și-a luat destule libertăți în felul în 
care a transmis informația, cel mai evident 
fiind folosirea cameo-urilor cu vedete (Margot 
Robbie în cada cu spumă, Selena Gomez la 
masa de poker) care întrerup firul narativ 
pentru a explica pe înţelesul tuturor jargonul 
pompos economic care a stat la baza tsunami-
ului financiar din urmă cu câțiva ani. Printre 
tehnicile folosite în „The Big Short”, se numără 
și trucurile de montaj realizate sub bagheta lui 
Hank Corwin, care a mai colaborat în trecut cu 
Oliver Stone și Terrence Malick: avem imagine 
de slabă calitate, pixelată, preluată de pe 
motoarele de căutare, știri TV, YouTube, care 
vine să întărească laitmotivul filmului: „Aceste 
evenimente chiar au avut loc”. Montajul este 
rapid, brutal aproape în tăieturi: un moment 
schingiuit este discuția (care ar fi trebuit să 
fie) emoționantă dintre Steve Carell și Marisa 
Tomei, în care reacțiile celor doi sunt întrerupte 
fără rușine de regizor. Puseurile de emoție sunt 
înăbușite de un McKay moralizator; acesta 
critică astfel remușcările unui om care a ales 
perfect conștient să beneficieze de pe urma 
nenorocirii altora. Subtilitatea incisivității 
este lăudabilă la nivelul întregului film, 
satira mușcând discret din personaje și din 

The Big Short

cutumele societății americane a acelor ani. În 
ce privește însă critica adusă societății actuale, 
satira capătă colți ceva mai ascuțiți. Felul în 
care circulă și este îngurgitată informația în 
prezent este mimat de montajul amețitor, 
aglomerat, tehnicile folosite vorbind despre 
o societate obișnuită să înregistreze rapid 
mesaje fragmentate, incomplete, să citească, 
să privească superficial, să caute explicații 
simplificate pentru evenimente de importanță 
majoră (fie că e vorba de conflicte armate, 
descoperiri științifice sau crize economice), 
doar ca să își „facă o idee” despre ce e vorba. 
Până la sfârșit înțelegem că miza filmului 
nu este de a insufla spectatorilor înțelegerea 
absolută a factorilor care au dus la declanșarea 
crizei, tocmai opacitatea care se menține 
în cazul unui spectator neinițiat în tainele 
macroeconomiei fiind marele statement al 
filmului: felul superficial în care ne raportăm la 
lucrurile cu o importanță socială vitală, ușurința 
cu care atenția ne este furată de cultura pop 
(vezi insertul cu clipul lui Pharrell Williams), 
face imposibilă descifrarea mecanismelor mai 
mult sau mai puțin complicate ale lumii în care 
trăim. „The Big Short” nu se recomandă așadar 
până la final ca o radiografie a crizei declanșate 
în 2008, ci mai degrabă ca o caricatură a 
societății actuale, tertipurile regizorale putând 
fi ușor interpretate ca ofense aduse marelui 
public, al cărui interes poate fi menținut doar 
de superstaruri ale culturii pop. Lecția de 
economie 101 este bruiată prin intermediul 
colajelor rapide de imagini și a fast cut-urilor 
și merge chiar până la corectarea unui episod 
ficțional, când Charlie (John Magaro) și Jamie 
(Finn Wittrock) ne lămuresc că nu au găsit 
în realitate dosarul lui Jared Vennett în holul 
băncii, devoalând astfel felul în care poate fi 
manipulată extrem de ușor informația care 
ajunge la noi, prin diverse medii, inclusiv 
cinemaul. Cert e că McKay a făcut un pas 
măricel dinspre satira cu subiect neserios 
(cum ar fi „Anchorman: The Legend of Ron 
Burgundy”, a cărui acțiune se concentrează 
în jurul lui Ron Burgundy, interpretat de Will 
Ferrell, un crainic legendar în San Diego în anii 
’70), de unde a adus multe din tehnicile folosite 
în „The Big Short” (cum ar fi aparițiile cameo sau 
caricaturizarea personajelor), înspre un proiect 
cu subiect ceva mai serios și mai eclectic din 
punct de vedere formal, care pendulează între 
mai multe registre stilistice.

de Alexandra Para

Statele Unite ale Americii 2015
regie: Adam McKay
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VIDEOGRAME 
DINTR-O

REVOLUȚIE
HARUN FAROCKI ȘI ANDREI UJICĂ

(prima parte)

Studiul de față face parte dintr-o serie de dosare de analiză critică dedicate filmelor românești incluse 
în programul de educație cinematografică non-formală pentru liceeni Éducation à l’Image, organizat de 

Societatea Culturală NexT și poate fi descărcat integral si gratuit de pe site-ul Editurii LiterNet. 

de Andrei Gorzo

POVESTEA UNEI REVOLUȚII, DAR ȘI A UNOR CAMERE DE FILMARE

În decembrie 1989, o revoltă populară 
izbucnită la Timișoara și extinsă 
ulterior la București a dărâmat dictatura 
lui Nicolae Ceaușescu. Coregizat la 
scurtă vreme după evenimente de către 
germanul Harun Farocki și românul 
Andrei Ujică (fugit în 1981 de sub 
dictatura lui Ceaușescu și stabilit tot 
în Germania), „Videograme dintr-o 
revoluție”/ „Videogramme einer 
Revolution” este departe de-a fi un 
documentar convențional-informativ: 
nu conține interviuri luate de realizatori 
cu participanții la evenimente și, 
deși pe banda sonoră intervine din 
când în când o voce (un voice-over), 
cu precizări, observații sau reflecții, 
aceasta nu-și asumă sarcina de a rezuma 
evenimentele revoluției de-a fir a păr, 
de a-i identifica pe toți participanții 
cu nume și biografii etc. Povestirea 
evenimentelor, reconstituirea lor, este 
realizată de Farocki și de Ujică prin 
punerea cap la cap a înregistrărilor 

unor camere de filmare: camere 
ale Televiziunii Române – care la 
vremea aceea era una singură și care 
a jucat un rol important în Revoluție, 
transmițând-o în direct –, dar și camere 
mânuite de operatori neprofesioniști. 
Fideli unei intenții anunțate încă din 
secvența a doua, în care vocea de pe 
coloana sonoră a filmului analizează 
cu aplicație imaginea pe care o vedem, 
Farocki și Ujică nu spun doar povestea 
evenimentelor revoluționa- re din 
decembrie 1989, ci și povestea sau mai 
bine zis poveștile camerelor care au 
înregistrat acele evenimente. În ce fel?

Povestea camerelor (1): de la 
teamă la implicare 

Prima cameră care a captat ceva din 
momentul revoluționar decembrie 
1989 este cea a cărei înregistrare 

e analizată în voice-over în a doua 
secvență din film (prima de după 
genericul de început; înaintea 
acestuia mai există și o secvență-
prolog). După cum suntem 
informați prin voice-over în timp 
ce privim înregistrarea datorată 
acestei camere, e vorba despre o 
înregistrare făcută de la fereastra 
unui cămin studențesc timișorean. 
Data și ora înregistrării au rămas 
înscrise în imagine: 20 decembrie, 
ora 11:48. Ce vedem? În primul rând, 
blocuri. Niște copaci despuiați hibernal. 
Printre blocuri, un petic de cer senin. 
Abia în planul cel mai îndepărtat al 
imaginii se poate vedea o coloană 
de oameni mărșăluind („spre centrul 
orașului”, ne informează voice-over-
ul). Sunt oameni ieșiți să protesteze 
împotriva regimului Ceaușescu. Această 
primă vedere cu ei (imaginea 1) este 
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VIDEOGRAME 
DINTR-O

REVOLUȚIE
HARUN FAROCKI ȘI ANDREI UJICĂ

(prima parte)

una de la distanță – „temătoare”, după 
cum a scris Dan Perjovschi într-una 
dintre primele cronici în limba română 
dedicate filmului lui Farocki și Ujică. 
A doua zi (21 decembrie), la București, 
o altă cameră va „îndrăzni” să privească 
mai de-aproape – mai întâi de la fereastră, 
apoi ieșind din casă, ducându-se în 

    imaginea  1   

imaginea 2

imaginea 3

centrul orașului, în Piața Universității, 
și filmând tot pe-ascuns, dar cu 
insistență, din mai multe blocuri și de pe 
acoperișurile acestora (imaginile 2-4). 
Noaptea, ea va continua să filmeze, de 
undeva de sus, luptele – mai mult audibile 
decât vizibile – dintre protestatari și 
forțele însărcinate cu reprimarea lor. În 
înregistrarea respectivă se aude vocea 
bărbatului care filmează, precum și 
vocea unei femei care stă pe lângă el și
e probabil o cunoștință de-a lui. Aceasta 
e foarte implicată. „Uită-te! Uite, mă, ce 
face!”, exclamă ea plângând, în timp ce 

din noapte se aud împușcături, iar un tanc
ia foc. Înjurându-i cu obidă pe tanchiștii 
trimiși împotriva populației revoltate, 
femeia adaugă un fel de comentariu în 
direct la imaginile filmate de bărbat. 
Datorită acestei colaborări spontane, 
camera-martor câștigă în implicare; 
e clară participarea ei emoțională 
la revoltă, în pofida distanței fizice 
pe care o menține. În fine, a treia zi, 
22 decembrie 1989, aduce fuga lui 
Ceaușescu și, odată cu ea, anularea 
distanței dintre camere de filmare 
și evenimente. De- acum, camerele 
sunt în mijlocul evenimen- telor și, 
după cum ne atrag atenția Farocki și 
Ujică prin două inserturi scrise (sau 
„intertitluri”, cum li se mai spune), e 
vorba despre tot mai multe camere. 
Prin aceste două intertitluri (dintre 

imaginea 4

imaginea 5

care primul spune: „Camerele ies în 
stradă”, iar al doilea spune chiar: „Tot 
mai multe camere”), Farocki și Ujică 
semnalează că povestea spusă de ei este 
și povestea acestor camere – trebuie 
să fim atenți și la ele (imaginile 5-6). 

Povestea camerelor (2): de la 
una singură la mai multe

Rezumatul făcut mai sus acestei 
povești este doar unul parțial. El 
vorbește despre formarea unei „priviri 

revoluționare” (sintagma teoreticianului 
de film Constantin Pârvulescu) 
în termeni de depășire a fricii, de 
anulare treptată a distanței fizice, de 
implicare în evenimente. Dar povestea 
poate fi rezumată și altfel. Povestea
revoluției este și povestea trecerii 
de la o singură cameră de filmare

imaginea 6

imaginea 7

imaginea 8

 – camera oficială a televiziunii de 
stat (care era și unica tele- viziune 
din România lui Ceaușescu) – 
la multe camere mânuite de amatori. 
Venind după tirania camerei unice, 
această pro- liferare explozivă a 
camerelor, în ziua de 22 decembrie, 
se încarcă de semnificație pozitivă. 
Această proliferare (asupra căreia 
ni se atrage atenția prin intertitluri) 
ni se atrage atenția prin intertitluri) 
aduce cu ea speranța într-o democrație 
reală, în care toate privirile vor 
fi luate în seamă, iar istoria se va 
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scrie din mai multe unghiuri – nu 
doar din unghiul unei puteri rigide 
cum fusese cea a lui Ceaușescu. 
Momentul crucial din această 
poveste este cel în care, într-un
apartament din București, o cameră care 
inițial filmase televizorul se desprinde 
de el pentru a filma strada de dincolo de 
fereastra apartamentului (imaginile 7-8). 
Suntem pe 21 decembrie, iar la televizor 
e Ceaușescu. Acesta a convocat 
o mare adunare în Piața Palatului 
(acum Piața Revoluției) din București, 
pentru a-și afirma autoritatea și 
a-și întări controlul, contestate 
de revoltații de la Timișoara. 
În timpul discursului, el a fost însă 
huiduit. Transmisiunea Televiziunii 
Române s-a întrerupt, apoi s-a reluat. 
Acesta e momentul în care, într-un 
apartament din București, o cameră 
de filmare independentă (adică 
mânuită de un cetățean fără putere, 
de un amator, nu de un operator al 
Televiziunii), care inițial a filmat 
televizorul (adică a reprodus privirea 
camerei oficiale), își lasă privirea 
să alunece (panoramează) spre
spre fereastră. Și, făcând asta, ea 
captează o altă istorie decât cea oficială, 
pe care încearcă s-o scrie dictatorul cu 
aparatul de filmare al televiziunii de 
stat. La televizor, mitingul convocat 
de dictator continuă, dar camera 
independentă filmează pe fereastră 
grupuri de oameni care, încălcând 
voința lui Ceaușescu, pleacă de la acel 
miting. Și, făcând asta – ignorând ce-i 
arată camera oficială și ațintindu-se 
asupra a ceea ce aceasta nu-i arată 
și nu i-ar arăta niciodată –, camera 
independentă devine independentă 
în sensul deplin al cuvântului. 
A doua zi, pe 22 decembrie, camera 
oficială e cea care trece de partea 
camerelor independente: primele 
imagini cu cetățeni bucureșteni 
invadând clădirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 
(actualmente Palatul Senatului) 
provin, potrivit voice-over-ului, de la o 
videocameră profesionistă, folosită în 
trecut pentru a documenta aparițiile 
publice ale lui Ceaușescu. (De fapt, 
aceasta nu e prima, ci cea de-a doua 
cameră pe care filmul lui Farocki și 
Ujică ne-o arată trecând de partea 
revoltei: prima astfel de „trădare” 
s-a produs cu o zi mai devreme, pe 
21 decembrie, în timpul mitingului 
convocat de Ceaușescu în piața din fața 
aceluiași Comitet Central, când lumea 
l-a huiduit pe dictator și transmisiunea 
în direct a Televiziunii Române s-a 
întrerupt, dar o cameră aparținând 

studioului de film documentar 
Sahia a continuat să înregistreze 
mulțimea de la un etaj al clădirii.) 
Așadar, „Videograme dintr-o revoluție 
spune o poveste despre cum camera 
oficială, singura care are dreptul 
de a „scrie” istoria României lui 
Ceaușescu, este uzurpată de niște 
camere independente înmulțite peste 
noapte. Însă povestea nu se încheie aici. 
„Videograme dintr-o revoluție merge cu 
povestea până pe 25 decembrie 1989, 
când soții Nicolae și Elena Ceaușescu au 
fost judecați sumar de un tribunal militar, 

imaginea 9

imaginea 10

condamnați la moarte și executați. Ei 
bine, o singură cameră de filmare a avut 
acces la procesul lor. Farocki și Ujică ne 
arată o sală plină de alte camere, toate 
îndreptate spre un televizor, reduse la a 
prelua imagini care provin din nou de 
la o sursă oficială unică (imaginea 9). 
Descentralizării tehnologiei media 
– descentralizare în care se putea 
întrezări, în cuvintele teoreticianului 
de film Constantin Pârvulescu, 
posibilitatea unei „democrații radicale” 
– i-a urmat o nouă centralizare. Așadar, 
de la privitul temător, pe furiș și de 

la distanță, la privitul îndeaproape, 
chiar din mijlocul evenimentelor; de la 
privirea oficială a unei camere unice la 
o multitudine democratică de priviri, 
iar de-acolo înapoi la constituirea unei 
„priviri hegemonice” (Pârvulescu) – o 
singură cameră cu acces la procesul 
soților Ceaușescu, o singură cameră 
cu acces în preajma puterii. Iată, în 
recapitulare, două dintre poveștile pe 
care le spune montajul de documente 
audiovizuale din filmul lui Farocki și Ujică. 

Povestea camerelor (3): de la 
documentarea evenimentelor 
la crearea lor

O a treia poveste spusă de „Videograme 
dintr-o revoluție” e despre cum 
televiziunea nu numai că a scris istoria 
evenimentelor revoluționare din 
decembrie 1989, ci a și creat, în parte,
evenimentele a căror istorie o scria. 
În ce sens le-a „creat”? În România 
postrevoluționară s-a vorbit mult despre 
presupuse conspirații, despre cum tot 
– sau o bună parte din – ce văzuserăm 
la televizor în acele zile fusese regizat 
în scopul de a ne manipula. Ei bine, 
după cum au subliniat Dan Perjovschi, 
Andrei State și alți comentatori 
români ai filmului, nu cu dejucarea 
acestei manipulări – nu cu datul 
în vileag al unei eventuale conspi- rații – 
se ocupă Harun Farocki și Andrei Ujică în 
Videograme dintr-o revoluție. „Poate că 
mai mult decât altceva, particularitatea 
Revoluției Române a fost dată de 
caracterul ei televizual”, scrie Andrei 
State. A porni de la această constatare 
nu antrenează automat adeziunea la 
ipoteza unei conspirații totale, la vreo 
variantă românească a scenariilor care 
afirmă că, de pildă, spectacolul televizat 
al aselenizării din 1969 ar fi fost regizat 
într-un studio hollywoodian. Nu ești 
obligat nici pe departe să îmbrățișezi 
asemenea scenarii extreme atunci când 
observi că imaginea mediată nu doar 
înregistrează, ci și creează schimbări 
istorice. Materialul audiovizual 
asamblat de Farocki și de Ujică ne oferă 
multe ocazii de a observa acest lucru. 
De pildă, când ajung la momentul de 
pe 22 decembrie când un număr de 
reprezentanți ai populației revoltate 
(printre care câteva fețe și/ sau nume 
cunoscute publicului telespectator: 
actorul Ion Caramitru, poetul disident 
Mircea Dinescu) au intrat în direct 
din studioul 4 al Televiziunii Române, 
Farocki și Ujică ne arată nu doar ceea 
ce-a văzut toată lumea, ci și momentele 
dinainte – când, pe punctul de a intra în 
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direct, revoluționarii au făcut o repetiție, 
s-au pus de-acord asupra unei regii 
minimale a intervenției lor televizate 
(imaginea 10). Un alt exemplu: Farocki 
și Ujică ne arată un jurnalist britanic 
de la ITN (Independent Television 
News) încercând să filmeze un cadru 
dintr-un reportaj despre luptele
 de stradă din București (suntem deja 
pe 23 decembrie). Mai exact, în cadru 
ar trebui să apară chiar el, adresându-
li-se telespectatorilor britanici în 
timp ce, în planul doi al imaginii, 
niște revoluționari români schimbă 
focuri de armă cu un inamic nevăzut. 
Reporter vorbind în prim-plan, lupte 
de stradă în fundal – e vorba deci 
despre un clișeu al reportajului de 
televiziune (imaginea 11). Și pentru ca 
acest clișeu să iasă bine (ce înseamnă 
„bine”? De pildă, „bine” înseamnă cu 
împușcături nici prea multe, nici prea 
puține – să nici nu înceteze, să nici nu 
acopere vocea reporterului), reporterul 
trebuie s-o ia de mai multe ori de la 
început, să „tragă” mai multe „duble”. 
Incluzând „dublele” lui în „Videograme 
dintr-o revoluție”, Farocki și Ujică 
ne atrag atenția asupra felului în care 
exigențele stilistice ale reportajului de 
televiziune – clișeele acestuia – pot 
influența înregistrarea unei lupte de 
stradă. Reporterul nu „înregistrează” 
pur și simplu realitatea, ci o ia de la 
capăt până când aceasta se vede și se 
aude corespunzător (cu clișeul). Abia 
această înregistrare o transmite lumii. 
Acesta e un exemplu minor de mod 
în care televiziunea, ca mediu de 
înregistrare și de prezentare la distanță 
a unor eveni- mente revoluționare, 
de fapt (în cuvintele lui Constantin 
Pârvulescu) „participă la construirea 
lor”. Participarea ei – a cărei poveste 
e, de asemenea, spusă în filmul lui 
Farocki și al lui Ujică – ia și forme mai 
importante. Pe 22 decembrie și în zilele 
următoare, în direct la Televiziunea 
Ro- mână au fost date decrete, au 
fost aduși și interogați arestați (în 
„Videograme dintr-o revoluție” îl vedem 
pe Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului, 
dar și pe un tânăr și nenumit ofițer de 
la Securitate, despre care toată lumea 
din studio crede fără nicio probă că ar fi 
tras asupra revoluționarilor – (imaginea 
12) și în primul rând au fost transmise 
publicului informații neverificate. Pe 
baza unor asemenea informații s-au 
lansat apeluri repetate către civili, 
pentru ca aceștia să iasă din case și 
să apere Revoluția cu arma în mână, 
împotriva „teroriștilor” ceaușiști care 
o amenințau. (Cine anume erau acești 
„teroriști” nu s-a stabilit niciodată cu 

precizie, deși în acele zile s-a afirmat cu 
multă convingere ba că ar fi aparținut 
unor trupe loiale până la capăt lui 
Ceaușescu, ba că ar fi provenit din țări 
arabe ai căror conducători erau în relații 
de prietenie cu dictatorul român.) În 
filmul lui Farocki și al lui Ujică sunt 
incluse două astfel de apeluri. Mai 
întâi, cineva de la Televiziune anunță în 
direct că „aceasta este atacată din toate 
direcțiile” și că „elemente teroriste” 
par să fi „pătruns chiar pe unele dintre 
culoare- le acestei instituții”. Apoi, 
altcineva din studio li se adresează 
 

imaginea 11

imaginea 12

sportivilor din țară, ideea lui fiind, după 
toate aparențele, că ei sunt mai calificați 
decât alte categorii de cetățeni pentru 
luptele cu teroriștii. Tânărul ofițer,
îmbrăcat în civil și cu fața însângerată
capturat, adus în studioul de televiziune 
și prezentat telespectatorilor ca 
„terorist” („Ați văzut o mostră din cei 
care ne atacă.”), se apără susținând cu 
argumente că el nicio clipă n-a constituit 
o amenințare la adresa Revoluției 
(în momentul arestării sale se afla în
drum spre unitatea de care aparținea, 
ca să-și predea arma și să aștepte 

noi ordine de la un comandament 
dezisese de Ceaușescu); dar nimeni nu 
e interesat să asculte ce-are el de spus 
în apărarea sa, după cum nimeni nu 
e interesat să examineze probele pe 
baza cărora e acuzat de „terorism”. La 
rândul lui, fiul lui Nicolae Ceaușescu 
este vizibil contrariat atunci când 
se spune în direct, cu el de față, că în 
momentul arestării luase ostatici niște 
copii; deschide gura ca să se apere, dar 
renunță, nefiind momentul potrivit 
– revoluționarii sunt foarte porniți 
împotriva lui, iar fața lui poartă deja 
urme de lovituri. Filmul are o secvență-
prolog (plasată de realizatori înaintea 
titlului) în care, vorbind pe nerăsuflate, 
cu multă emoție, o revoluționară 
rănită la Timișoara trimite mesaje prin 
intermediul televiziunii de pe patul 
ei de spital: printre altele, ea cere un 
moment de reculegere pentru „cei 
4.000 de morți” din Timișoara – 4.000 
fiind una dintre cifrele vehiculate la 
televizor în acele zile, deși numărul 
morților fusese în realitate mai mic. 
Și, într-o filmare datată 24 decembrie, 
șoferul unei furgonete care aduce 
în București cadavrele unor soldați 
căzuți la aeroportul Otopeni îi descrie 
pe morți drept victime ale teroriștilor 
sirieni și libanezi, parașutați 
în România, despre care se vorbea mult 
la televizor în acele zile. În realitate, 
victimele de la Otopeni căzuseră (pe 
23 decembrie) sub gloanțele propriilor 
camarazi, care-i luaseră drept teroriști. 
Încă o dată, demersul lui Farocki și al lui 
Ujică în „Videograme dintr-o revoluție” 
nu e unul de expunere a acestei dezinfor- 
mări mediatice ca dezinformare intenți- 
onată, premeditată, și cu atât mai puțin 
un demers de demascare a eventualilor 
ei „orchestratori” sau „păpușari”. 
Vocea care intervine din când în când 
pe banda sonoră se mulțumește să 
menționeze o dată, ca pe una dintre 
ipotezele vehiculate ulterior despre 
identitatea „teroriștilor” (alături de 
cea conform căreia aceștia ar fi fost 
oameni loiali vechiului regim), ipoteza 
conform căreia amenințarea lor ar fi 
fost inventată special pentru ca armata 
să-și poată curăța imaginea, ștergând 
amintirea participării ei inițiale la 
acțiuni de înăbușire a protestelor 
și apărând ca o apărătoare eroică a 
Revoluției. Dar filmul lui Farocki și al 
lui Ujică nu investighează asemenea 
ipoteze, ci doar faptul verificabil 
că, în cuvintele lui Andrei State, 
„reprezentarea media [a revoluției] a 
fost [în acest caz] parte a procesului 
revoluționar”, nu doar reflectându-l și 
documentându-l, ci și influențându-l.
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În titlul filmului lor, Harun Farocki și Andrei Ujică se referă 
la înregistrările audiovideo cu care au lucrat ca la niște 
„videograme”. Care sunt implicațiile deciziei de a le numi 
astfel? Andrei Ujică a dorit ca titlul să trimită simultan în 
două direcții: „L-am gândit ca o parafrază la titlul românesc 
al lucrării lui Musorgski „Tablouri dintr-o expoziție.” (Modest 
Musorgski a fost un compozitor rus din secolul al XIX-lea, 
iar „Tablouri dintr-o expoziție” este titlul unei suite pentru 
pian, compuse de el în 1874.) Cineastul explică mai departe: 
„În germană, titlul suitei este «Bilder einer Ausstellung», care 
poate fi tradus în română și prin «Tablourile unei expoziții». 
Așa se face că titlul original al filmului pe care l-am făcut cu 
Farocki, «Videogramme einer Revolution, a fost tradus uneori 
în românește «Videogramele unei revoluții» – o traducere 
care pierde trimiterea la Musorgski. Pe lângă asta, titlul mai 
face trimitere și la celebra aserțiune a lui Godard: «Filmul 
este adevărul de 24 de ori pe secundă».” (Afirmația lui  Jean-
Luc Godard se referă la viteza standard de proiectare a unui 
film cinematografic – 24 de fotograme pe secundă.) Ujică 
dezvoltă: „Videograme dintr-o revoluţie înseamnă revoluția de 
25 de ori pe secundă”. (În cazul camerelor video și TV care au 
filmat Revoluția Română, viteza de succesiune a cadrelor este 
de 25 pe secundă.) „La afirmația lui Godard îmi place că pune 
accentul pe materialitatea filmului, pe fotogramele din care 
e compus”, adaugă Ujică. „Asta e și perspectiva fundamentală 
a filmului: noi – Harun cu mine și cu spectatorii noștri – 
nu vedem decât ceea ce văd camerele și nu vorbim decât 
despre ceea ce vedem. Nu despre ce ni se pare, nu despre 
ceea ce se află în spatele ușilor închise, sau în centrii vizibili 
ori invizibili de putere, sau în capetele oamenilor, ci numai 
despre ceea ce se vede. Un alt titlu potrivit ar fi fost chiar „Ce 
se vede”, însă Farocki avea deja un film din 1986 cu titlul „Wie 
man sieht”, care înseamnă și «ce se vede», și «cum se vede».” 

Într-un eseu despre filmul lui Farocki și al lui Ujică, 
universitarul american Benjamin Young observă că termenul 
„videograme” leagă etimologic ideea de imagine cu ideea 
de scris, și astfel îi cere spectatorului să fie atent „atât 
la specificitatea vizuală a imaginii în mișcare, cât și la 
importanța cadrului ei «textual», discursiv sau instituțional”. 
Young notează, de asemenea, că „videogramă” sună a ceva 
ce se transmite, la fel cum o telegramă e ceva ce se trimite; 
termenul atrage atenția asupra funcției de interpelare a 
imaginii, asupra faptului că aceasta are un adresant. În 
fine, desemnând materialele audiovizuale de arhivă pe care 
lucrează drept un corpus de „videograme”, Farocki și Ujică 
atrag atenția asupra faptului că funcția lor în film nu e una 
ilustrativă, ca într-un documentar obișnuit; ele se află acolo 
pentru a fi inspectate, cercetate, analizate. 

„Practica facerii de filme din materiale filmate mai demult 
are o vârstă aproape la fel de înaintată ca a instituției 
cinematografului”, scrie universitarul canadian William 
C. Wees într-un studiu dedicat acestei practici și publicat 
în 1993 sub titlul „Recycled Images: The Art and Politics 
of Found Footage Films”. De pildă, în 1898, un exploatant 
cinematografic francez prezenta publicului, pe post de 
reportaj despre cazul Dreyfus (intens dezbătutul proces al 
unui ofițer din armata franceză, acuzat de trădare), un montaj 
de cadre arătând mai întâi o defilare militară, apoi o clădire 

impozantă de pe o stradă pariziană, apoi o barcă vâslind în 
direcția unui șlep și, în fine, Delta Nilului. De fapt, niciuna 
dintre acele filmări nu avea legătură cu Dreyfus și cu drama 
lui, dar i-au fost prezentate publicului ca și când ar fi avut, 
iar publicul le-a acceptat: trupele care defilau într-una din 
imagini le-a luat drept trupele lui Dreyfus, comandate chiar 
de el; clădirea pariziană impozantă a luat-o drept Palatul 
Justiției, unde Dreyfus fusese judecat; în barcă a înțeles că 
se află Dreyfus, iar șlepul l-a luat drept un vas militar pe 
care condamnatul urma să fie îmbarcat, pentru a fi deportat 
pe Insula Diavolului; în fine, peisajul din Delta Nilului l-a 
acceptat ca peisaj din respectiva colonie penitenciară. 

Dar adevărații precursori ai demersului lui Farocki și al 
lui Ujică – acela de construire a unui film de lungmetraj 
din înregistrări audiovizuale găsite (found footage), cărora 
încearcă să le expună implicațiile sociale și politice – 
trebuie căutați în cinematografia sovietică a anilor 1920. În 
1927, cineasta sovietică Esfir Șub (1894- 1959) realizează un 
lungmetraj intitulat „Căderea dinastiei Romanov”, din filmări 
cu fostul țar Nicolae al II-lea; e vorba fie de filmări oficiale, 
fie de filmări realizate de cameramanii personali ai țarului și 
reprezentându-l pe acesta în intimitate, relaxându-se etc., însă 
Esfir Șub le folosește pentru a ilustra tirania țarului – adică o 
cu totul altă idee decât fuseseră ele menite să ilustreze. Într-o 
turnură pe care țarul și cameramanii săi n-aveau cum s-o fi 
anticipat, aceste documente cinematografice despre domnia 
lui devin probe în rechizitoriul făcut de cineaști respectivei 
domnii. 

Esfir Șub credea că filmele în care evenimente istorice 
recente, adică ulterioare inventării cinematografului, 
sunt reconstituite cu actori, nu pot fi decât mai slabe ca 
filmele construite exclusiv din imagini de arhivă. Opinia 
ei era împărtășită și de alți cineaști sovietici din anii 1920, 
subiectul fiind unul aprig dezbătut de-a lungul deceniului. 
În 1927 s-au împlinit 10 ani de la revoluția care adusese la 
putere Partidul Bolșevic condus de Vladimir Ilici Lenin. 
Esfir Șub a contribuit la aniversare cu un alt film-compilație, 
intitulat „Mărețul drum”. În timpul acesta, mai celebrul ei 
coleg Serghei Eisenstein turna „Octombrie”, un film în care 
participanții la revoluție erau jucați de actori. Premierele 
filmelor au fost însoțite de polemici violente între partizanii 
unui „cinema jucat de actori” și partizanii unui cinema dispus 
să lucreze numai și numai cu înregistrări documentare ale 
faptelor reale. Șub însăși a publicat un articol în care afirma 
răspicat: „Nu trebuie să pui în scenă reconstituiri ale unor 
fapte istorice, deoarece actul reconstituirii distorsionează 
faptul istoric.” Și: „Nu trebuie să-i substitui lui Vladimir Ilici 
un actor ales pentru asemănarea lui la chip cu Vladimir Ilici.” 

Un alt regizor sovietic, Vsevolod Pudovkin, avea să remarce 
mai târziu că filmele compilate din materiale cinematografice 
preexistente nu trebuie neapărat să fie doar informative, 
informative și atât. Imaginile preexistente pot fi unite prin 
montaj „cu scopul de a-i comunica spectatorului unele idei, 
care pot fi și generale sau abstracte”. În acest caz, rezultatul 
nu mai e echivalentul cinematografic al unei știri de ziar, ci 
echivalentul unui editorial. Făcând aceste afirmații după al 
Doilea Război Mondial, Pudovkin nu avea în vedere în primul 
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rând filmele lui Esfir Șub (o cineastă care-și atinsese apogeul 
în perioada interbelică), însă următorul ei film de după 
Mărețul drum, intitulat „Azi” (1930), oferă totuși un exemplu 
remarcabil. Juxtapunând imagini din lumea capitalistă 
cu imagini din Uniunea Sovietică, „Azi” se prezintă ca o 
analiză a situației contemporane la nivel planetar – cum sunt 
distribuite forțele, care sunt tendințele și așa mai departe. 
Este o capodoperă timpurie a genului de film reprezentat și 
de „Videograme dintr-o revoluție”: filmul-eseu. 

Jay Leyda, istoric american al cinematografului, a observat 
că Primul Război Mondial era deja pe sfârșite când au 
început să apară compilații propagandistice de filmări de 
pe front; așadar, acestea n-au apucat atunci să-și dovedească 
utilitatea. În schimb, continuă Leyda, de la un capăt la altul 
al celui de-al Doilea Război Mondial, fiecare pas înainte al 
fiecărei tabere a fost reflectat în toate tipurile posibile de 
filme – de ficțiune, documentare, știri și reportaje montate, 
remontate și re-remontate. În realizarea de materiale 
propagandistice, fiecare tabără a folosit inclusiv filmările 
celeilalte, fie capturate în luptă, fie copiate în țări neutre. 
Leyda dă ca exemplu un film-compilație produs de SUA în 
1943, „The World at War”/ „Lumea în război” (regizor: Lowell 
Mellett; producător: Samuel Spewack), în care o secvență cu 
avioane naziste atacând vapoare britanice este reconstruită 
pe jumătate din material britanic (filmările de la suprafața 
mării) și pe jumătate din material german (filmările din 
avioane): prin urmare, felul în care e povestit atacul, numai 
și numai cu ajutorul unor imagini autentice, egalează 
„flexibilitatea” (cum îi spune Leyda) cinematografului de 
ficțiune, capacitatea acestuia de a prezenta un eveniment 
din toate unghiurile posibile, și mai de-aproape, și mai de 
departe, și mai dinăuntru, și mai dinafară etc. Tot așa, un film-
compilație de propagandă ca „The Battle of Russia”/ „Bătălia 
Rusiei” (parte din seria americană „Why We Fight”/ „De ce 
luptăm”, 1942-1945, coordonată de regizorii hollywoodieni 
Frank Capra și Anatole Litvak) este exemplar ca film de 
război – clar în povestirea faptelor, spectaculos, emoționant. 
Un film care-i dă dreptate lui Esfir Șub – credinței ei că, în 
ceea ce privește filmul istoric, o construcție cinematografică 
pe bază de filmări preexistente ar trebui să fie mai puternică, 
mai spectaculoasă, mai dramatică decât orice reconstituire 
cu actori. 

Jay Leyda a fost primul istoric care s-a aplecat sistematic 
asupra categoriei filmelor asamblate prin montaj din filmări 
preexistente. În cartea lui din 1964, „Films Beget Films” / 
„Filmele dau naștere la filme”, el scrie că principalele direcții 
de dezvoltare ale acestui tip de cinema vor rămâne și pe 
viitor aceleași: filmul de propagandă și filmul de idei. În 
perioada imediat următoare apariției acelei cărți, practicile 
cinematografice non-propagandistice cu found footage ca 
materie primă aveau să câștige teren. E vorba, în esență, 
despre practica realizării de filme care să „interogheze”, cu 
mijloace specific filmice, filme sau filmări mai vechi. 

Un exemplu timpuriu este „Rose Hobart” (1936) – operă de 
montaj realizată de americanul Joseph Cornell pornind de la 
un film hollywoodian mai vechi, „East of Borneo”/ „La est 
de Borneo” (1931). „East of Borneo” era un film de aventuri 

de serie B (cu buget mic și fără mari vedete), având-o în 
rolul principal pe actrița Rose Hobart. Lucrarea lui Cornell 
a constat în aproprierea și rearanjarea unui număr nu prea 
mare de cadre din filmul respectiv. Rezultatul e, în parte, un 
act omagial cu alură obsesională, a cărei beneficiară este Rose 
Hobart: dacă fotogenia ei era doar unul dintre elementele 
lui „East of Borneo”, Joseph Cornell separă acest element 
de restul ansamblului și îl amplifică; filmul lui nu e un alt 
ansamblu în care fotogenia lui Hobart să constituie doar un 
element printre altele, ci un altar închinat acestui element. 
În același timp, montajul lui Cornell produce, în cuvintele 
lui William C. Wees, „o narațiune suprarealistă alcătuită din 
gesturi nemotivate, din confruntări neexplicate, din relații 
spațiale și temporale imposibile logic”. Se poate spune că 
artistul american, care fusese influențat de suprarealiștii 
francezi, practică aici ceva ce ei abia mai târziu aveau să 
teoretizeze, sub denumirea de „amplificare irațională” a unui 
film. 

O altă bornă este filmul „Tom, Tom, the Piper’s Son” / „Tom, 
Tom, fiul cimpoierului”, realizat de Ken Jacobs. Ce face Jacobs 
în acest lungmetraj din 1969 este să analizeze un alt film: 
un scurtmetraj de la începuturile cinematografului (1905), 
intitulat tot „Tom, Tom, the Piper’s Son” și reprezentând 
ecranizarea unei poezii englezești pentru copii, despre un 
băiat care fură un porc. Mijloacele de analiză ale lui Jacobs 
sunt mijloace cinematografice: în esență, ce face el este să 
proiecteze filmul din 1905 la diferite viteze și să-l filmeze 
de pe ecran, focalizând pe diverse detalii. Un lucru pe care-l 
face este să ia la rând personajele din prima secvență a 
scurtmetrajului, care este o „secvență- tablou” – adică filmată 
într-un singur cadru lung, larg și fix (toate cele opt secvențe ale 
scurtmetrajului sunt filmate astfel și, de fapt, toate filmele din 
acea epocă erau construite din astfel de „secvențe-tablou”) – 
prezentând un sat într-o zi de bâlci. Atât de mare e îmbulzeala 
ce domnește în acest „tablou cinematografic” (inspirat 
dintr-o gravură de William Hogarth, „Southwark Fair”, din 
1733), încât spectatorului poate să-i și scape momentul în 
care Tom fură porcul. Luând la rând personajele și celelalte 
detalii ale „secvenței-tablou”, mărindu-le și focalizând pe 
fiecare în parte, Jacobs „despachetează” pentru noi bogatul 
conținut „literar” (adică anecdotic și de tipologii umane) al 
respectivului „tablou”. Făcând asta, el face totodată și altceva: 
scrutează chipurile actorilor care jucaseră în filmul din 1905, 
actori cel mai probabil morți între timp. Mărește și cercetează 
urmele lăsate de ei pe peliculă. Sau, în cuvintele alese de 
Jacobs însuși pentru a-și descrie demersul, el urmărește niște 
„fantome”, „acțiunile pline de vivacitate ale unor persoane 
moarte de mult”. Însă, tot mărind acele fețe, tot apropiindu-
se cu camera de ele, Jacobs le pierde de la un punct încolo – 
în sensul că ele încetează să se mai deslușească, contururile 
lor umane dizolvându-se în coliziuni de pete albe de lumină 
cu pete negre de întuneric. Și dacă Jacobs scrutează încă și 
mai îndeaproape filmul din 1905, atunci el trece dincolo până 
și de masele de alb și negru, ajungând la modelele abstracte 
pe care le prezintă zgârieturile de pe peliculă, granulația 
acesteia. În concluzie, cercetarea lui Jacobs, ghidată de 
întrebarea „ce e filmul?” (filmul în general), îi evidențiază 
acestuia din urmă mai multe dimensiuni: dimeniunea literară 
(povestea, personajele, realismul social) și dimensiunea 
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fotografică (filmul înfățișează dansul unor spectre, urmele 
lăsate pe peliculă de prezența în fața camerei a unor actori 
care nu mai sunt), dimensiunea figurativ-picturală și cea 
abstract-picturală, esențialitatea luminii și materialitatea 
peliculei de celuloid. Cam acestea ar fi motivele pentru care 
teoreticiana de film Nicole Brenez a numit „Tom, Tom, fiul 
cimpoierului” „cea mai mare analiză de film întreprinsă 
vreodată, în același timp model teoretic, laborator plastic și 
grotă plină de comori”. 

Întrebările pe care le pune Ken Jacobs aici despre natura 
mediului cinematografic, folosind un material filmic de arhivă, 
sunt întrebări exclusiv estetice. Ele nu sunt și politice. Din 
contră, în „Muncitori ieșind de la fabrică” (1995) al lui Harun 
Farocki, unde video-eseistul german se apleacă la rândul lui 
asupra unui scurtmetraj de la începuturile cinematografului, 
investigația este una cu miză cum nu se poate mai politică. 
Acolo, punctul de plecare al lui Farocki este un film descris 
adesea ca „primul făcut vreodată”: o filmare de 45 de secunde, 
intitulată „Ieșirea muncitorilor de la Uzinele Lumière din 
Lyon”/ „La Sortie de l’usine Lumière à Lyon ” (1895). „Prima 
cameră din istoria cinematografului a fost îndreptată spre o 
fabrică”, spune Farocki. Pornind de la această observație, el 
se întreabă cum a reprezentat cinematograful, în evoluția sa 
ulterioară, munca din fabrici și uzine. 

Întrebarea pe care o pune Farocki nu privește doar domeniul 
esteticului, al artisticului, sau, mai bine zis, nu-l tratează ca 
pe un domeniu separat de ale economicului și politicului, 
autonom în raport cu ele. Ce face Farocki aici, în ultimă 
instanță, este să chestioneze însăși organizarea economică și 

socială (atât capitalismul, cât și socialismul de tip sovietic), 
cu tot cu funcția alocată cinematografului. 
Genul acesta de investigație eseistică întreprinsă asupra (și 
cu ajutorul) unor imagini de arhivă nu cere neapărat imagini 
documentare, cum e cea cu muncitorii ieșind pe porțile 
uzinei Lumière într-o zi din 1895. Ea poate fi întreprinsă la 
fel de bine și asupra (sau cu ajutorul) unor filme de ficțiune. 
Un exemplu printre altele este filmul „Tribulation 99: 
Alien Anomalies Under America” (1991), al cineastului 
american Craig Baldwin. Acest film se prezintă ca un fals 
film documentar despre extratereștri cu intenții rele, care 
trăiesc ascunși pe Pământ. Spusă cu ajutorul unui voice-over 
și al unor inserturi scrise, care parodiază titlurile articolelor 
din tabloide, povestea acestor extratereștri este ilustrată cu 
secvențe din vechi filme horror, SF și de alte genuri. Toată 
această joacă nu este gratuită; ea are o miză satirică. Pe măsură 
ce voice-over-ul localizează ascunzătorile extratereștrilor (și 
ale altor forțe malefice) în țări sud-americane ca Nicaragua, 
Chile și El Salvador, lăudând bombastic intervențiile eroice 
ale armatei și ale serviciilor secrete americane în țările 
respective, „Tribulation 99” se dovedește a fi un pamflet la 
adresa politicii externe americane. Cât despre cultura de 
masă americană, sursă a imaginilor montate de Baldwin, 
aceasta apare ca producătoare a unui vis delirant, colectiv și 
fără sfârșit. În măsura în care visul acesta ascunde realitățile 
politice americane, deghizându-le sub chipuri fantastice și 
distorsionându- le în forme grotești, cultura de masă poate 
fi privită ca o complice a puterii politice; pe de altă parte, 
privit printr-o lentilă psihanalitică – tipul de lentilă pe 
care-l recomandă „Tribulation 99” –, visul mai și deconspiră 
realități, nu doar le ascunde.

Despre „Videograme dintr-o revoluţie” și despre 
revoluţia română: 

• Dan Perjovschi, „Fotograme dintr-o revoluție”, în 20/22. 
Douăzeci de ani de texte, editura Cartea Românească, București, 
2010, pp. 19-21. 
• Constantin Pârvulescu, “Embodied Histories: Harun Farocki’s 
and Andrei Ujică’s Videograms of a Revolution and Ovidiu 
Bose Paștina’s Timișoara – December 1989 and the Uses of the 
Independent Camera”, Rethinking History: The Journal of 
Theory and Practice, aprilie 2013. 
• Andrei State, „Tăieturi prin istorie. Filmul lui Andrei Ujică”, 
IDEA artă + societate, nr. 38, 2011, pp. 109-113. 
• Benjamin Young, “On Media and Democratic Politics: 
Videograms of a Revolution”, în Thomas Elasesser 
(coordonator), Harun Farocki: Working on the Sightlines, 
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004, pp. 245-260. 
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• William C. Wees, Recycled Images: The Art and Politics of Found 
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REVOLUȚIONARI ȘI REVOLUȚII. 
SCURTĂ INTEROGARE A FORMELOR POLITICULUI 

ÎN CINEMA
de Georgiana Madin

Indiferent de genul cinematografic sub care acesta se prezintă, 
accepțiunea largă și durabilă a noțiunii de film politic este 
aceea de film de ficțiune care abordează o temă politică 
originară în cazuri istorice reale sau în actualitatea imediată; 
în această accepție, filmul politic poate varia de la subiectul 
unor mișcări de rezistență sub ocupații străine sau de protest 
împotriva sistemelor politice opresive, la ofensive militare ale 
grupurilor revoluționare de gherilă sau mișcări de eliberare 
(economică, politică sau culturală) națională, la demascări de 
comploturi politice tentaculare. Toate aceste variațiuni ale 
filmului politic s-au dezvoltat în nișe odată cu preocupările 
politice ale anilor ’60, când membrii comunităților Lumii a 
Treia au devenit ei înșiși subiecți ai istoriei, cu o identitate 
proprie, după cum observă Fredric Jameson1 ; atâta timp cât 
există revolte din care cineaștii se pot inspira, nimic nu le 
amenință continuitatea. Întrebarea pe care o pune acest eseu 
este în ce măsură aceste nișe definite tematic (mai) reușesc să 
pună în mișcare un discurs politic real.
Unul dintre filmele recent aflate în circuitul festivalier, 
care intră cu ușurință sub încăpătoarea umbrelă de mai sus 
a filmului politic, și anume „À peine j’ouvre les yeux” / „Cum 
deschid ochii” (r. Leyla Bouzid, 2015), are de-a face cu 
persecuțiile politice premergătoare Revoluției Tunisiene din 
perioada 2010-2011. Aici, mișcarea de eliberare națională de 
sub controlul forțelor polițienești ale președintelui Ben Ali ia 
forma metonimică a unei revoluții prin muzică, o revoluție 
filtrată prin intermediul tropilor de film coming-of-age, cu 
valențe cât se poate de hollywoodiene. Farah (Baya Medhaffer) 
este solista înflăcărată a unei trupe de rock care strecoară 
versuri contestatare la adresa regimului, încercând prin asta o 
trezire a conștiinței conaționalilor săi. Trăsătura ei principală 
este lipsa de obediență față de mama care încearcă să îi taie 
aripile, obligând-o la o carieră în medicină. Trecem peste faptul 
că mama are propriile motivații (convenționale, din punct de 
vedere narativ) într-o persecuție politică din trecut, petrecută 
probabil tot în timpul lui Ben Ali. Problema principală (prin 
care filmul își auto-sabotează intențiile de reprezentare a 
revoluției) este următoarea: în ciuda faptului că discursul 
vine din partea unei tunisiene – cu alte cuvinte, realizatoarea 
are avantajul de a cunoaște din interior realitatea descrisă și 
puterea de a o face inteligibilă – și că prezintă la pachet cu 
revoluția emergentă o poveste despre emancipare feminină 
care are loc într-un mediu din ce în ce mai conservator, „À 
peine j’ouvre les yeux” rămâne cantonat în tropii unui coming-
of-age, făcând din obstinația eroinei un moft adolescentin care 
se stinge sub presiunea unor măsuri represive generice. Filmul 
Leylei Bouzid devine, așadar, încă o ficționalizare lipsită de 
profunzime, străbătută de sentimentalismul individual al 
personajelor, a unui context politic turbulent din care un 
spectator extern nu va căpăta vreo informație de substanță 
referitoare la dinamica de fundal care a declanșat Revoluția 
Iasomiei. Cel mult, va trage concluzia că idealismul unei fete 

într-o țară musulmană, oricât de nobil, nu are cum să scape 
nepedepsit. Ce este important aici de semnalat, mai departe 
de eșuarea filmului de mai sus într-o poveste călâie despre 
maturizare în care locul și epoca nu au relief și greutate, e că 
foarte rar o abordare de acest fel e chestionată just și separată 
de noțiunea de politic. 
Fiindcă totuși s-au făcut și se fac filme care își înțeleg 
superficial latura politică, e cazul să amintesc că echivalența 
calitativă între temele politice ale filmelor și formele lor de 
reprezentare a fost contestată și suspendată încă de la sfârșitul 
anilor ’60-începutul anilor ’70 în textele critice ale autorilor 
de la Cahiers du Cinéma, care au pus la îndoială capacitatea 
anumitor forme de reprezentare de a impulsiona spectatorul 
să interogheze mecanismele lumii înconjurătoare. Această 
contestație, veche de peste 40 de ani, e încă proaspătă și 
necesară dacă ne gândim la filmele care fac din revoluție un 
produs vandabil la scară largă, precum filmul tunisian. În 
concepția autorilor de la Cahiers..., mecanismele economice 
care fac posibilă apariția unui film sunt cele care îi determină 
în cele din urmă și funcția ideologică, aceasta din urmă fiind 
aservită sistemului care îl produce. În textul antologic Cinema/
Ideology/Criticism, criticii Jean-Louis Comolli și Jean Narboni 
formulează o grilă de înțelegere a filmului politic prin apelul la 
termeni marxiști, pornind de la valoarea economică pe care o au 
produsele cinematografice în cadrul relațiilor (capitaliste) de 
producție2. Considerând produsul cinematografic o refracție a 
ideologiei care îl produce, care o ajută să se perpetueze, și nu o 
captare neutră a realității, Comolli și Narboni clasifică filmele 
în funcție de măsura în care realizatorii reușesc să submineze 
ideologia dominantă, folosindu-se totodată de mijloacele ei. 
Unul dintre punctele vulnerabile de pe lista lor e categoria 
filmelor care, deși vădit politice prin conținutul lor, transformă 
politicul într-o zonă inofensivă, prin faptul că adoptă non-critic 
mijloacele de expresie audiovizuale dominante ale sistemului 
de producție din care provin. Potrivit clasificării, acestea sunt 
mai puțin subversive chiar și decât filmele produse în sistemul 
hollywoodian, care au de-a face în general cu restricții mai 
ample de conținut pe criterii ideologice, dar care se folosesc 
de formă pentru subminarea acestui conținut rafinat impus de 
factori exteriori filmului.
Există o incompatibilitate de fond în a transmite o narațiune 
despre rezistență la dictatură militară folosind mijloacele 
patentate de o ideologie de dreapta, iar Comolli și Narboni 
nu se sfiesc să îl apostrofeze la această categorie pe cineastul 
care în anii ’70 a devenit sinonim în cercurile mainstream cu 
filmul politic, Costa-Gavras. Cineastul de origine greacă și-a 
consolidat reputația de autor de thrillere politice îndrăznețe și 
incomode odată cu filmul „Z” (1969), o co-producție Algeria-
Franța, în care urmărește metodele folosite de o juntă militară 
(de naționalitate nespecificată, dar deductibilă ca fiind 
grecească) de a-l înlătura de pe scena politică pe unul dintre 
reprezentanții stângii (Yves Montand) și, mai apoi, piedicile 

  dosar 
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puse de aceasta unui procuror vertical și neînduplecabil (Jean-
Louis Trintignant) în investigarea lichidării lui. Deși este 
un tur de forță cinematografic (estetic vorbind, traiectoria 
înfierbântată și trepidantă a camerei e impresionantă și greu 
imitabilă), „Z” nu lasă spectatorului prea multe opțiuni  de 
interpretare sau de interogare a fundalului, deoarece trasează de 
la început o lume împărțită maniheist între răi (forțele militare 
conducătoare) și buni (grupul politic de stânga din care provine 
candidatul), dintre care cei din urmă ocupă de la început un 
loc minoritar și oprimat. Deși, la un prim nivel declarativ, „Z” 
luptă cu toate forțele pentru a dovedi legitimitatea scopurilor 
stângii, tocmai această pedală apăsată verbal și procedural e 
cea care delegitimează demersul politic al filmului și care, cel 
mai important, încețoșează contextul politic la care se face 
referire. Dimensiunea spectaculară și exacerbat-emoțională-
care-te-ține-cu-sufletul-la-gură a filmului lui Costa-Gavras e 
cea care împinge în afară o dezbatere politică serioasă și care 
închide accesul la înțelegerea epocii în care a fost asasinat 
Grigoris Lambrakis, politicianul grec din al cărui caz se inspiră 
„Z”. Pentru o bună parte din film, el ne rămâne în amintire ca 
un erou romantic, simbol al unei revoluții care ar fi putut fi, pe 
care îl plângem mai degrabă prin intermediul suferinței soției 
lui (Irene Papas), dar despre care, în fond, nu aflăm nimic mai 
mult decât că avea bune intenții. Sentimentul pierderii lui e 
înlesnit de mașinațiunile machiavelice ale membrilor juntei de 
a împiedica mecanismele justiției, dar, în final, „Z” consolidează 
spectatorului, la fel ca „À peine j’ouvre les yeux”, tocmai ceea 
ce (nu) știa deja despre context. În acest sens, cele două filme 
din epoci atât de distante funcționează ca refracții ale unor 
viziuni impersonale și globale despre contextele particulare 
abordate, viziuni care le precedă apariția și care rămân intacte 
în urma lor. Pe scurt, ecoul lor politic este inaudibil.
Atât dezbaterea inițiată de Comolli și Narboni cât și filmul lui 

Costa-Gavras apar într-un moment de culminație al energiilor 
politice șaizeciste, respectiv după mișcarea anti-război din 
SUA, după momentul Mai ’68 și după mișcările de decolonizare 
din așa-numita Lume a Treia, când și climatul cinematografic 
gravita în jurul temelor revoluționare, de rezistență sau de 
contestare a politicilor guvernamentale (imperialiste); numai 
în perioada 1969-1971, de exemplu, apăreau, în afară de „Z”, 
filme contestatare sau orientate politic ca „Medium Cool” 
(r. Haskell Wexler, 1969), „L’armée des ombres” / „Armata 
umbrelor” (r. Jean-Pierre Melville, 1969), „Queimada!” (r. Gillo 
Pontecorvo, 1969), „If…” / „Dacă…” (r. Lindsay Anderson, 1968), 
„Che!” (r. Richard Fleischer, 1969), „Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto” / „Anchetă asupra unui cetățean 
mai presus de orice bănuială” (r. Elio Petri, 1970) sau „Il 
conformista” / „Conformistul” (r. Bernardo Bertolucci, 1970), 
pentru a da doar câteva exemple. Această tendință intensificată 
de sondare a realităților politice în cinema la sfârșitul anilor ’60 
a fost anticipată de filme precum „Soy Cuba” / „Eu sunt Cuba” 
(r. Mihail Kalatozov, 1964), „La battaglia din Algeri” / „Bătălia 
pentru Alger” (r. Gillo Pontecorvo, 1966) sau „La hora de los 
hornos” / „Timpul furnalelor” (r. Fernando Solanas, Octavio 
Getino, 1968) de apariția celui de-Al Treilea Cinema, în genere, 
și s-a tot ramificat până prin anii ’70-’80, ajungând până în 
Noul Cinema German la reprezentări ale lipsei de obediență 
politică (terorism) în filme de Margarethe von Trotta, Rainer 
Werner Fassbinder sau chiar Alexander Kluge. Chiar și Jean-
Luc Godard intra la sfârșitul anilor ’60 în faza militantismului 
cinematografic, care s-a suprapus perfect peste desfășurarea 
energiilor șaizeciste de la sfârșitul decadei. După cum tot 
Fredric Jameson arată, anii ’60 – în sensul epuizării energiei 
lor – s-au terminat undeva prin 1972-19743. 
O privire asupra filmografiei lui Costa-Gavras e importantă 
în acest context de intensă explorare și contestare a grilelor 
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politice opresive ca simptom desuet, dar durabil, al decodării 
filmului politic prin prisma conținutului și a mesajului lui, 
și nu prin ceea ce își propune la nivel de formă. Două dintre 
filmele următoare ale cineastului, „État de siège” / „Stare de 
asediu” (1972) și „Missing” (1982), se petrec în America Latină 
și abordează de pe poziții ideologice similare celor din „Z” 
intervenția agenților CIA în politica de stat a unor țări precum 
Uruguay, respectiv Chile. Respectând formatul ușor alegorizat 
instituit de „Z”, Gavras nu numește aceste țări ca atare, dar 
strecoară suficiente indicii încât ele să se lase descoperite 
fără mare efort. De exemplu, vorbește deschis în primul 
despre grupul de gherilă urbană Tupamaros, ai cărui membri 
organizează răpirea unui oficial USAID sub acoperire, aflat 
în Uruguay drept consultant în agricultură, și precizează, în 
al doilea, atât data loviturii de stat prin care a fost înlăturat 
președintele Salvador Allende (11 septembrie 1973), cât și 
stadionul din Santiago unde au avut loc condamnările politice 
ale susținătorilor lui. 
Și „État de siège”, și „Missing” spun povestea unor eroi 
americani eșuați în niște conflicte politice pe care nu le înțeleg 
și care îi digeră într-un final ca pe niște victime colaterale 
naive. Diferența principală dintre cele două e la nivelul 
caracterului eroilor. În timp ce Philip Santore (interpretat, 
iarăși, de victimizatul Yves Montand) e un agent malign al 
imperialismului american (o forță negativă, reacționară), 
Charles Horman (John Shea) e un jurnalist american luminat 
care vrea să demaște intervenția SUA în politica chiliană (o 
forță pozitivă, revoluționară). Din nou, subiectele abordate 
sunt adaptări ale unor cazuri reale, ceea ce nu aduce însă 
vreun surplus de realism sau vreo nuanță locală, ci doar un 
alibi cineastului că ele nu sunt pure invenții. Ceea ce unește 
aceste două filme e faptul că, sub pretextul unor viziuni critice 
asupra imperialismului american, Costa-Gavras survolează 
niște spații politice și culturale fără a lărgi perspectiva asupra 
vreunui element caracteristic de context, livrând în schimb 
mașinațiunile unor forțe oculte și procedurile încununate de 
succes prin care respectivele forțe sunt identificate și trase 
la răspundere (cel puțin retoric). Privind America Latină 
prin intermediul persecuției aplicate celor doi eroi americani 
(binemeritată vs. nedreaptă din punct de vedere istoric), 
Gavras oferă portrete diluate, nebuloase, ale unui continent 
care rămâne la fel de necunoscut lumii întregi ca și înainte de 
vizionarea filmelor lui. Mai mult, descinderile lui Gavras, oricât 
de anticapitaliste la nivel retoric și oricât de mult ar demoniza 
intervenționismul american, reușesc prin formă tocmai 
opusul, fiindcă își canalizează energia pe suferințele unor 
tipuri de eroi deja favorizați de industria de film mainstream 
americană. Întâmplător, reproșurile pe care Comolli i le aduce 
lui Costa-Gavras în ce privește filmul „L’aveu” din 1970 (care 
are de-a face cu un proces stalinist) sunt aplicabile punct cu 
punct și în celelalte filme de mai sus4, ceea ce atestă faptul că 
strategiile cineastului sunt unele și aceleași indiferent de zona 
politică sondată. Atunci când Gavras atentează la analize pe 
teme politice, ceea ce oferă în schimb sunt digresiuni emfatice 
în procese și rechizitorii – menite să dea satisfacția efemeră a 
unei justiții cosmice – și efecte de real (cum le numește Comolli), 
care prin repetiția lor neagă o vizibilitate mai largă proceselor 
istorice și dialectice de fundal.
E enigmatic de ce Costa-Gavras n-a vorbit despre motivațiile 
membrilor Tupamaros decât în treacăt sau de ce miile de 
morți ale loviturii de stat a lui Pinochet au servit ca decor unui 
american rătăcit, dar asta deschide o discuție despre ce anume 
face un film să fie politic, dincolo de promisiunile făcute pe 
baza temei și a localizării narațiunii. Sigur că Gavras este 
liber să spună ce poveste dorește, din ce unghi dorește, însă, 

totodată, de ce te-ai ambiționa să mergi până în America Latină 
doar ca să expui generic și sentimental perfidia politicii SUA, 
apelând exclusiv la demonizări ieftine, care nu fac dreptate 
cauzei? Într-un eseu care analizează estetic și politic abordarea 
lui Gavras în „Missing”, Catherine Grant argumentează că, 
în ciuda neajunsurilor acestui film de a oferi o voce celor 
oprimați de regimul Pinochet, el a fost totuși necesar în 
condițiile în care niciun alt cineast nu ar fi putut, până în 1988 
(data plebiscitului prin care Pinochet și-a încheiat mandatul), 
să expună episodul loviturii de stat din 19735. Având în vedere 
că acest eseu a fost redactat în 2007, mă întreb dacă Grant a 
ignorat cu bună știință existența riscantului documentar al 
lui Patricio Guzmán, „La battalla de Chile” / „Bătălia pentru 
Chile” (1975-1979), despre același eveniment, surprins în plina 
lui desfășurare – de la insurecția burgheziei la lovitura de stat 
–, sau dacă preferă o variantă estetizată, filtrată de impurități, 
așa cum e ea la Gavras. 
În plus, tot Grant afirmă că ubicuitatea însemnelor capitalului 
american din film – Coca Cola, Kellogs, Texaco – poate fi 
interpretată drept o critică bine camuflată a lui Gavras la 
adresa corporatismului și a supremației banului în cultura 
americană, ceea ce mi se pare, în cel mai bun caz, speculativ 
și ușor de interpretat la fel de bine, în mod contrar, drept o 
prezentare normalizată a colonizării Americii Latine. Tacticile 
lui Gavras de construcție a unor universuri care au doar pe 
jumătate un referent real mi se par, iarăși, lipsite de onestitate 
și duplicitare. Cu alte cuvinte, în „Z” nu spui Grecia, dar vrei ca 
spectatorul să înțeleagă că e Grecia, nu spui Uruguay, dar spui 
Tupamaros, nu spui Chile, dar spui Viña del Mar. E, totodată, 
un joc de-a v-ați ascunselea menit să satisfacă o dorință 
temporară în spectator, aceea de a fi complice cu autorul 
omniscient al filmului. Tendința de a transforma preocupări 
politice ardente în parabole îmi amintește de abordarea lui 
Pontecorvo în „Queimada!”, unde neocolonialismul e tratat 
sub forma unei revoluții fictive induse, în care trimisul unei 
companii englezești (Marlon Brando) instruiește o comunitate 
de sclavi de pe o insulă controlată de portughezi să se elibereze 
de sub jugul colonialist. Liderul revoluționarilor (Evaristo 
Márquez) învață atât de bine metodele revoluționare, încât 
atunci când Brando revine pentru a pune în aplicare planurile 
colonialiste englezești, e întâmpinat de o rezistență sofisticată, 
de o însușire a tacticilor de gherilă la care Brando trebuie să 
răspundă cu o și mai mare sofisticare. 
În definitiv, e cinic modul în care la Pontecorvo victimele 
colonialismului devin pentru un scurt interval subiecți 
ai istoriei, pentru ca revoluția lor să fie folosită pentru 
înscăunarea unui nou stăpân, însă ceea ce prezintă cineastul 
sub formă de parabolă epopeică de secol al XIX-lea e o 
reflecție a unui fenomen șaizecist descris de Jameson, în care 
decolonizarea și neocolonizarea se îmbină într-un unic proces6. 
Deși astăzi „Queimada!” e el însuși desuet și pasibil de acuzații 
de exotism (nu rare sunt momentele de privire auctorială 
fascinată asupra bucuriei de a trăi, neîntinate și primitive, a 
comunității fictive oprimate), Pontecorvo își asumă cu totul 
limitele parabolei, fără a încerca o abordare când autonomă, 
când referențială. Din anumite puncte de vedere, e o abordare 
mai inofensivă pentru cineast, dar e și mai omogenă în sine, 
fiindcă nu încearcă – și nu eșuează – într-un discurs slab pe 
mai multe fronturi și nu tinde la reprezentarea unei situații 
istorice singulare, ci a unei idei despre istorie. La Costa-
Gavras, indivizii autohtoni din spațiul geografic tratat nu devin 
subiecți ai istoriei, iar asta face discursul cineastului simultan 
iresponsabil față de spectator și ireverențios față de victimele 
reale ale episoadelor sângeroase descrise. Interesant e de 
observat că același scenarist al filmului lui Pontecorvo, Franco 
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Solinas, e și cel care a scris scenariul pentru „État de siège”, 
iar abordările extrem de diferite față de mișcările de eliberare 
națională portretizate arată faptul că decupajul regizoral e 
posibil să fi fost decisiv în cazul celor două.
Inevitabil, modalitatea de reprezentare a revoluțiilor sau a 
turbulențelor politice invită la o discuție despre reprezentarea 
și gândirea istoriei în film, care este prea vastă pentru spațiul 
alocat aici. Însă o serie de întrebări merită ridicate: Dacă există 
imagini directe, sincronice ale unei revoluții, avem nevoie de 
imagini mizanscenate fictiv asupra aceluiași eveniment? Dacă 
un cineast reconstruiește frânturi de istorie, îi revine acestuia 
o minimă responsabilitate în ce privește reflectarea acestei 
istorii? Scriind despre filmul „Reds” (r. Warren Beatty, 1981), 
o biografie a legendarului John Reed, cel care a contribuit la 
scenariul filmului „Oktyabr” / „Octombrie” (1928) al lui Serghei 
Eisenstein, Robert A. Rosenstone revine asupra unor reproșuri 
proprii din trecut despre latura superficial-istorică a acestui 
film și propune ca filmul istoric să nu mai fie judecat nici după 
standardele cărților academice de istorie, nici după standardele 
curente în domeniul studiilor de film7. În mod ideal, aș susține 
această propunere dacă aș ști cert că filmele care își iau 
libertăți prea mari asupra reflectării istoriei nu produc în timp 
efecte de înstrăinare față de studiul istoriei aride din cărți sau 
mitologii care ajung să înlocuiască, din rațiuni politice, datele 
verificabile – așa cum sunt figurile istorice (Mihai Viteazul) 
din filmele ceaușiste ale lui Sergiu Nicolaescu. 
Cazul filmelor românești este particular și nu se pot face 
previziuni extinse pe baza lui, însă, întorcându-ne la 
aventurile lui Gavras în America Latină, să presupunem că 
un public mediu, fără mari resurse, ajunge să se familiarizeze 
doar cu optica lui Gavras asupra acelor contexte politice. Nu 
echivalează asta cu o închidere parțială a accesului la altă 
perspectivă? Nu contribuie asta la perpetuarea unei lipse 
de cunoaștere a celor arătate? Evident, atunci când am pus 
ficțiunea lui Gavras și documentarul lui Guzmán pe aceeași 
balanță, am făcut o judecată de valoare – poate injustă, din 
anumite puncte de vedere, dar necesară – care nu ține doar de 
formă (ficțiune vs. documentar), ci și de modul de adresare al 

cineastului față de materialul disponibil. La Gavras, istoria se 
înfățișează drept finită, pre-formatată, unilaterală; aceasta se 
datorează și posibilităților filmului de ficțiune, dar și alegerilor 
personale ale lui Gavras, care ocolește comod unghiuri 
importante pentru istoria pe care vrea să o spună, prezentând 
o variantă limitată a ei drept adevăr istoric. 
Privind înapoi spre avangarda sovietică, un film politic este 
acela care își propune să redea o realitate în desfășurare, făcând 
tot posibilul ca acele aspecte neclarificate și contradictorii care 
pun în mișcare o revoluție sau o schimbare de paradigmă să 
rămână lizibile spectatorului, să dea o senzație de sincronicitate 
cu evenimentul privit. Această sincronicitate se regăsește și 
în montajele de material documentar ale lui Esfir Șub, dar și 
în reconstituirile istorice cu actori ale lui Serghei Eisenstein, 
ceea ce nu echivalează cu o renunțare la auctorialitate. Până la 
urmă, și aceste filme stau sub semnul manipulării materialului 
și e de neuitat, de exemplu, la ce efecte de caricaturizare 
recurge Eisenstein în „Octombrie”, când montează imaginea 
unui păun înfoiat în succesiune cu imaginea reprezentanților 
burgheziei. Ceea ce rezidă aici este încercarea de a reda – sau 
de a simula fictiv, pe cât posibil – o desfășurare dialectică de 
forțe, nu o istorie finită și închisă, care nu admite interpretări.
Încercări de simulare a unui efect de sincronicitate în filmele 
cu și despre revoluționari se văd și în filme recente precum 
filmul biografic în două părți „Che” (2008-2009) al lui Steven 
Soderbergh sau în seria „Carlos” (2010) a lui Olivier Assayas, 
însă ele înțeleg această sincronicitate prin simularea cât mai 
apropiată de un realism documentar a unei durate cât mai 
extinse, iar rezultatele sunt unul distant-elegiac, respectiv 
unul senzaționalist, care nu fac însă lumină în contextele 
politice în care se mișcă eroii lor. Alte abordări au în vedere 
o explicație a radicalizării politice prin prisma experienței 
personale și a educației morale riguroase, cum e „Die bleierne 
Zeit” / „Marianne și Juliane” (r. Margarethe von Trotta, 1981), 
sau pun problema terorismului urban al grupării vest-germane 
RAF - care are legături transnaționale cu Frontul de Eliberare 
al Palestinei - în termeni brechtieni, cum e „Die dritte 
Generation” (r. Rainer Werner Fassbinder, 1982). 
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După cum spuneam în preambulul eseului, e discutabil dacă 
aceste filme cu temă politică operează vreo intervenție în 
discursurile existente despre epocile descrise; mai degrabă, ele 
prezintă vederi ale politicului prin unghiuri personal(izate), 
îmbibate de experiențele subiective ale liderilor descriși și, deși 
sunt adesea mai inteligent trasate decât portretele romantice 
ale lui Gavras, nu se aruncă în vâltoarea unor dezbateri, ci 
prezintă reflecții ale istoriei prin prisma prezentului în care sunt 
făcute sau prin prisma unor curente dramaturgice. Din multe 
puncte de vedere, o metodă cu adevărat radicală de abordare 
a politicului în cinema rămâne aceea a descinderii directe a 
cineastului în mijlocul evenimentelor, metodă care are origini 
în cel de-Al Treilea Cinema (în care filmul e conceput ca act 
de eliberare), sau a organizării de material captat de terți, așa 
cum face Chris Marker în abordarea lui diacronică vastă „Le 
fond de l’air est rouge” (1977), în care caută să ilustreze, prin 
montajul materialelor de arhivă, evoluția globală a energiilor 
idealiste șaizeciste.
Proporțional față de filmul de ficțiune, tentativele de 
militantism cinematografic și de abandon al formelor standard 
de expresie au mai puține șanse de supraviețuire decât filmele 
prinse în sistemul comercial de producție și distribuție, iar 
exemplul pe care îl dă Nicole Brenez cu privire la ruinarea 
într-o clipită a muncii angajate politic a lui René Vautier e 
grăitor pentru această situație8. Dintre cazurile de radicalizare 
în cinema, cazul Grupului Dziga Vertov, din care a făcut parte 
Jean-Luc Godard, e printre puținele care au ieșit de pe frontul de 
luptă cu materiale-document nevătămate, dintre care cele mai 
inedite surprind începuturile formării Frontului de Eliberare 
al Palestinei și pot fi accesate în filmul-eseu „Ici et ailleurs” 
/ „Aici și altundeva” (1974). Însă teoria despre subjugarea 

culturală și politică exercitată de canalele de informare pe care 
acest film o dezvoltă, contrapunctând imaginile combatanților 
palestinieni cu imaginile unei familii din Franța pasive în fața 
televizorului, merită un capitol numai al ei.
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Istoria Revoluției Mexicane (1910 - 1919) reprezintă istoria complicată 
a unei insurecții sângeroase care a provocat peste un milion de morți 
și foarte puține schimbări pentru clasele de jos care au pornit-o. 
Cauzele revoluției îl au în centru pe președintele Porfiro Díaz, care 
pe tot parcursul dictaturii sale a vândut resursele țării unor magnați 
străini (mai ales americani). Țăranii „sufereau zilnic efectele sărăciei 
și foametei,”� iar disidenții erau pedepsiți cu brutalitate. În 1910, după 
ce Díaz fusese acuzat de fraudă electorală în primul tur de alegeri 
cu adevărat democratice (așa cum le numea Diaz într-un interviu 
acordat jurnalistului James Creelman în 19081), poporul s-a aliat în 
jurul lui Francisco I. Madero – unul dintre puținii contracandidați ai 
lui Díaz care a avut norocul să nu fie asasinat de guvern. 
Primul an al revoluției a fost relativ pașnic (pentru o revoluție): Díaz 
a fugit repede la Paris, iar Madero a fost numit președinte, cu ajutorul 
unor aliați faimoși ca Francisco „Pancho” Villa și Emiliano Zapata. 
Însă aceasta a fost liniștea dinaintea furtunii. La patru luni de la 
numirea lui Madero în funcție, acesta a fost asasinat pe 9 februarie 
1911 în cadrul unei lovituri de stat coordonată de generalul Victoriano 
Huerta. Au urmat nouă ani de lupte, alianțe și contra-alianțe, de 
măcel și haos.
De-a lungul timpului, și în ciuda milioanelor de victime și a 
evenimentelor complicate din spatele acestui conflict, Zuzana Pick 
scrie că revoluția a fost redusă la o simplă poveste despre lupta dintre 
bine, „ce a pus în prim-plan figuri ca Francisco I. Madera, Pancho 
Villa și Emiliano Zapata și nu masa de bărbați și femei [țăranii, 
muncitorii și indienii] fără nume care au participat [și au murit] la 
revoluție”2– și rău.

Pistolarul și Revoluția

„Dacă pentru poporul mexican revoluția are o importață istorică și 
politică, pentru americani revoluția era o dramă, iar soldații niște 
actori.” (Claire F. Fox)3

Un număr mare din cele mai faimoase povești despre revoluție au 
fost spuse de către Hollywood. Dar înainte să vorbim despre filmele 
hollywoodiene care abordează direct revoluția, trebuie să spunem 
câte ceva despre importanța și simbolurile genului western.
„Vestul Sălbatic” (The Wild West) este o perioadă ce ocupă un loc 
special în mitologia americană, una definită de mari schimbări 
culturale, sociale și politice. În această perioadă s-au răspândit – pe 
cale orală sau prin romane ieftine (dime novels) – balade și legende care 
îl aveau în centru pe omul liber și care au conturat convențiile genului 
western. Eroii acestor povești sunt văcarul (cowboy-ul), care lucrează 
alături de (și nu pentru) guvern, proscrisul (the outlaw), care jefuiește 
instituții corupte, și cetățenii, care își fondează propriile legi în orășele 
prăfuite. Unei țări tinere ca Statele Unite ale Americii, în căutarea 
unei identități și a unor modele de urmat, „Vestul Sălbatic” i-a oferit 
„cowboy-ul călare, [ce] devine un centaur fabulos, un paznic al unei 
legende noi, femeia, ce devine un fel de Minerva - oferind înțelepciune, 
căldură, confort, stimulare și incitare -,  isprăvile șerifului Wyatt Earp, 
[care]se apropie foarte mult de muncile lui Heracle, sau conflictele lui 
William Frederick Cody (Buffalo Bill) și ale lui Wild Bill Hickock cu 
indienii și oamenii răi (the bad men), [care] sunt recunoscute astăzi ca 
versiuni ale [luptelor purtate de] eroi clasici.”4

Legendele frontierei s-au dovedit a fi ofertante pentru Hollywood. 
Pentru publicul american, filmele western erau considerate o oglindă 
către trecut. Iar pentru studiourile hollywoodiene, westernul a fost un 
gen relativ ieftin (cu platouri și recuzită ce putea fi reciclată de la film 
la film), definit de situații, arhetipuri și conflicte ușor de recunoscut 
(și de reprodus).
Ce importanță are westernul în formarea legendei Revoluției 
Mexicane? Aceasta a fost prima revoluție filmată, cu „fotografi și 
cameramani care au fost integrați de liderii revoluției în rândul 
armatelor, pentru a înregistra revoluția”5. Și când pozele și materialul 
filmat de acești fotografi și cameramani au fost arătate în Statele Unite, 
imaginile care au captat atenția publicului nu au fost cele cu mii de 
țărani uciși sau cele care puneau accentul pe situația politică confuză, 
ci cele cu Pancho Villa pe un cal alb și într-o uniformă strălucitoare 
(pe care a purtat-o doar o dată pentru cameră), cu Zapata și armata 
lui sau cu parade militare. Una dintre cele mai populare producții 
despre Revoluția Mexicană – realizată în timpul acesteia –  a fost 
„The Life of General Villa” („Viața generalului Villa”, 1914) produs de 
D.W. Griffith și regizat de Christy Cabanne, care au colaborat direct cu 
unul din cei mai faimoși revoluționari (devenit, de altfel, și  subiectul 
filmului), Pancho Villa. Acest film ignoră contextul social și politic al 
revoluției și se concentrează pe întemeierea unei legende în jurul lui 
Villa. În puținele fotografii și fragmente care au mai rămas din acest 
film pierdut, Villa este încadrat ca un erou imbatabil, un fel de haiduc 
„cu aureolă de Robin Hood”6, luptând împotriva unui dictator malefic. 
Aceste imagini au așternut asupra Revoluției Mexicane o atmosferă 
„distinctă de western”7 pentru spectatorii americani, în care luptele 
dintre revoluționari și armata guvernului erau asemănate cu luptele 
dintre cowboy-i și indieni, eroii revoluționari erau văzuți ca justițiari 
și pistolari ce întruchipau „iconografia masculinității... care a definit 
genul western”8. Așa că este oarecum firesc – din moment ce publicul 
deja echivala revoluția cu un conflict western-ian dintre bine și rău 
–, ca atunci când a venit rândul Hollywoodului să filmeze povești 
plasate în acest context istoric, să îl filtreze prin tropi ai westernului.
Primul film important realizat de Hollywood despre revoluție, „Viva 
Villa!” („Să trăiască Villa!”, r. Jack Conway, 1934), începe cu Pancho 
Villa (Wallace Berry) adolescent, martor la execuția tatălui său de către 
moșierul local, ca urmare a faptului că acesta protestase împotriva 
confiscării pământului țăranilor. După ce Pancho îl înjunghie pe 
moșier în spate, filmul trece rapid peste următorii treizeci de ani din 
viața protagonistului și pune în prim-plan momentul în care Pancho, 
devenit un bandit care atacă moșierii abuzivi și face singur dreptate, 
îl întâlnește pe Francisco Madero. Acesta din urmă este caracterizat 
ca un idealist care caută să reformeze Mexicul și care vede în Villa un 
potențial aliat în revoluția ce e pe cale să se dezlănțuie. 
În acest film Madero este un simbol pentru o democrație de tip 
american (el propune un sistem de guvernare foarte similar cu cel al 
Statelor Unite), iar Villa se transformă într-un soi de outlaw (proscris 
sau haiduc), care luptă pentru popor și care nu este foarte diferit de 
legende ale „Vestului Sălbatic” ca Jesse James sau Billy the Kid. De 
fapt, viața lui Villa din acest film are un traseu foarte similar cu viața 
lui Jesse James, sau cel puțin cu versiunea mitologizată de romanele 
ieftine și filmele hollywoodiene a celui din urmă. Legenda spune că 
Jesse James era un veteran al Războiului Civil American (1861-1865), 
care, odată întors acasă, este martor la distrugerea orășelului său 

REVOLUȚIA MEXICANĂ DE-A LUNGUL SECOLULUI 
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O scurtă descriere a unei revoluții sângeroase
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natal de către noua cale ferată construită de guvernul federal (același 
guvern împotriva căruia luptase) și decide să devină un outlaw, jefuind 
bănci și sabotând operațiunile unor magnații corupți (robber barrons), 
care se îmbogățiseră grație unor afaceri ilegale cu guvernul.
Într-un alt film în care Pancho Villa are un rol central, „Villa Rides!” 
(„Oamenii lui Pancho Villa”, r. Buzz Kulik, 1969), caracterizarea lui 
este diferită față de versiunea pe care o găsim în filmul lui Conway. 
Dacă Wallace Berry îl joacă pe Villa în „Viva Villa!” ca pe un proscris 
violent (dar cu o inimă de aur), Yul Brynner îl joacă asemenea unui 
justițiar chipeș, integru și altruist, care nu respectă legile unui guvern 
falimentar, ci justiția de frontieră care apără poporul.
În ciuda caracterizării fluide a figurii istorice din ambele filme 
menționate, acestea au în comun faptul că îl înfățișează pe Villa ca pe 
un erou arhetipal al westernului: varianta lui Wallace este construită 
în jurul mitului proscrisului Jesse James, iar cea a lui Brynner 
amintește de justițiari de frontieră ca Buffalo Bill, ai cărui inamici nu 
sunt indienii sau the bad men, ci armata unui dictator malefic.
Aceste două filme ne prezintă o ficțiune romantică, „țesută din 
adevăr”, cum scrie în disclaimer-ul de la începutul filmului lui Conway. 
În „Viva Villa!”, protagonistul conduce pentru o perioadă scurtă  țara 
(ceea ce nu s-a întâmplat în realitate) și este ucis de un aristocrat drept 
răzbunare pentru moartea fiicei lui (Villa a fost de fapt asasinat de 
guvern în 1923). În „Villa Rides!”, Pancho îl idolatrizează pe Madero 
(în realitate, Villa a fost dezamăgit de guvernarea acestuia), iar la 
sfârșitul filmul suntem informați (printr-un intertitlu) că Villa „va 
intra în mod triumfător în orașul Mexic”. Intertitlul nu menționează 
cum Villa a fost ajutat de Emiliano Zapata (de fapt, nu se face nicio 
referință la Zapata), faptul că Madero (care în film este încă în viață) 
murise cu vreo trei ani în urmă sau că armata revoluționară a fost 
forțată în cele din urmă să abandoneze capitala.
Personajul principal din „Villa Rides!” nu este Villa (acesta apare abia 
după ce au trecut douăzeci de minute din film), ci pilotul american, 
genist și traficant de arme, Lee Arnold (Robert Mitchum). Filmul 
începe cu Arnold colaborând cu armata lui Huerta, oferindu-le 
mitraliere Gatling, fără să-i pese la ce vor fi folosite. Acesta decide să se 

alieze cu Villa și miliția lui, când este martor la execuția brutală a unei 
familii mexicane care îl adăpostise, acuzată de guvern că a colaborat 
cu revoluționarii. Pe parcursul filmului, Arnold devine fermecat de 
această variantă romantică a lui Villa. Treptat, el uită de misiunea 
lui de răzbunare împotriva generalului Urbia (Robert Viharo) și se 
dedică complet cauzei lui Villa.
Exceptând „Viva Villa!” și „Viva Zapata!” (r. Elia Kazan, 1952), 
majoritatea filmelor care abordează revoluția au ca protagoniști 
pistolari, cowboy-i sau mercenari implicați (de obicei fără voia lor) 
în evenimentele revoluției. În filme ca „The Treasure of Pancho 
Villa” („Comoara lui Pancho Villa”, r. George Sherman, 1955), „The 
Profesionals” („Profesioniștii”, r. Richard Brooks, 1968), „100 Rifles” 
(„O sută de puști”, r. Tom Gries, 1969) sau „The Wild Bunch” („Hoarda 
sălbatică”, r. Sam Peckinpah, 1969), revoluția devine un fundal pentru 
povești de aventură, în care protagoniștii colaborează cu bandiți și 
revoluționari excentrici, iar contextul socio-politic este ignorat. În 
schimb, o temă comună în aceste filme (și un posibil motiv pentru 
care publicul echivala revoluția cu genul) este amurgul westernului. 
În „The Treasure of Pancho Villa”, proscrisul Tom Bryan (Rory 
Calhoun) se află în Mexic pentru că fuge de guvernul american care 
i-a prins sau i-a ucis pe membrii fostei sale găști, iar talentele lui sunt 
folositoare revoluționarilor. În „The Profesionals”, un personaj face 
un comentariu despre cum talentele sale nu mai sunt folositoare în 
Statele Unite și despre cum inamicii cu care se confruntă în Mexic 
sunt aceiași (bandiți și indieni) pe care îi vâna în America. În toate 
aceste filme (exceptând „The Wild Bunch”), eroii decid să rămână în 
Mexic, să ajute revoluționarii și să îmblânzească acest tărâm sălbatic, 
așa cum fusese îmblânzit „Vestul Sălbatic”.
Singurul film hollywoodian despre care se poate spune că și-a propus 
să ofere o viziune mai nuanțată a revoluției este „Viva Zapata!” (r. Elia 
Kazan, 1952), despre celălalt revoluționar faimos, Emiliano Zapata. 
Pentru acest film, realizatorii au încercat să recreeze viața lui Zapata 
și cauzele conflictului într-un mod cât mai aproape de adevăr. Din 
păcate, în documentarea lor, Elia Kazan și scenaristul John Steinbeck 
și-au dat seama că o reprezentare fidelă a revoluției ar fi imposibilă 

Vi
va

 V
ill

a!
 (r

. J
ac

k 
Co

nw
ay

, 1
93

4)



3939

 dosar

într-un film finanțat de Hollywood. Deși liderii Revoluției Mexicane 
nu urmăreau o ideologie marxistă, Revoluția Mexicană a avut 
multe elemente în comun cu mișcările socialiste ale secolului XX 
(revolta împotriva exploatării muncitorilor și a prăpastiei dintre 
săraci și bogați, de exemplu). În 1915, politicianul de stânga Salvador 
Alvarado, un aliat al lui Zapata, a întemeiat în regiunea Yucatán 
„ceea ce jurnalistul Gregory Mason a numit «un stat comunist în 
vechiul Mexic»9”10. Or, în anii ’50, în mijlocul „Războiului Rece”, când 
la Hollywood erau vânați comuniști de senatorul Joseph McCarthy, 
ar fi fost imposibil să realizezi un film care înnobila o revoluție 
presupus socialistă. Așa că „Viva Zapata!” a devenit un film mai 
mult despre „democrația americană, decât despre cea [socialistă] 
mexicană,”11 unde Zapata devine „un erou american tragic, unde 
poziția sa radicală față de reforma agrară și protecția drepturilor 
populației indiene este ignorată, fiind caracterizat ca un idealist 
victimizat de oportuniști politici”12.
Așa că restul filmelor hollywoodiene nu s-au mai preocupat cu 
motivele revoluției. Când Pancho susține că luptă pentru dreptul 
fiecărui individ de a trăi în libertate în „Villa Rides”, el nu intră în 
detalii despre ce pași o să urmeze ca să asigure această libertate. 
Pentru Hollywood, misiunea principală nu era să ofere o poveste 
fidelă istoriei, ci să creeze situații și imagini ușor de digerat pentru 
un public internațional, care recunoaște mult mai ușor convențiile 
westernului (dueluri la amiază între cowboy-i buni și haiduci răi, 
teritorii imense și virgine care așteaptă să fie mulate în raiuri pentru 
popor, proscriși care luptau pentru popor), decât istoria din spatele 
revoluției.

Spaghetti westernul este un subgen al westernului, produs de 
studiourile italiene între anii ’60-’70, cu bugete mici, cu vedete ale 
căror faimă se diminuase în State, filmat în Spania pentru că deșertul 
Tabernas arată similar cu marile câmpii (the great plains) ale vestului 
Statelor Unite în care sunt plasate westernurile hollywoodiene. 
Spaghetti westernul a devenit popular într-o perioadă în care publicul 
se cam săturase de westernul hollywoodian, după sute de producții 
care urmăreau aceeași formulă, și era pregătit pentru ceva diferit.
În westernul hollywoodian, viața este sacră și viitorul este promițător 
pentru comunitate; personajele bune și cele rele sunt clar delimitate; 
personajul principal este o legendă în devenire (mai ales când are 
numele de Wyatt Earp, Billy the Kid sau Buffalo Bill). Spaghetti 
westernuri ca „A fistful of Dollars” („Pentru un pumn de dolari”, r. 
Sergio Leone, 1964), „Navajo Joe” (r. Sergio Corbucci, 1966) sau 
„Sabata” (r. Gianfranco Parolini, 1969) sunt plasate în orășele mizere, 
înconjurate de „un deșert aspru și ostil, unde pot supraviețui doar cei 
ostili”13; „For a Few Dollars More” („Pentru câțiva dolari în plus”, r. 
Sergio Leone, 1965) nu tratează „viața ca un lucru sacru, ci ca o marfă 
intrinsec fără valoare”14; protagoniștii acestor filme sunt anti-eroi fără 
nume – un film notabil al genului este „My name is Nobody” („Numele 
meu este Nimeni”, r. Tonino Valerii și Sergio Leone necreditat, 1973) 
– sau cunoscuți prin porecle descriptive – Blondie/Blondul (Clint 
Eastwood) din „The Good, the Bad and the Ugly” („Bunul, răul și 
urâtul”, r. Sergio Leone, 1966) sau Pollack/Polonezul (Franco Nero) 
din „Il Mercenario” (r. Sergio Corbucci, 1968) – și sunt bărbați violenți, 
care se deosebesc de răufăcători pentru că nu sunt la fel de sadici.
Foarte multe spagheti westernuri sunt plasate la granița cu Mexic sau 
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Italienii și Revoluția Mexicană
„Nice little revolution we’re having here.” (John Mallory)
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în timpul Revoluției Mexicane, în parte pentru că rolurile secundare 
erau jucate de actori spanioli și italieni, acestora fiindu-le mult mai 
ușor să joace mexicani, decât indieni sau americani. Această practică 
a dus la nașterea unui subgen (sau poate, mai bine-zis, a unui sub-
subgen) cunoscut ca zapata western. O influență puternică a acestor 
filme a fost „cinemaul politic al lui Gillo Pontecorvo [care a regizat 
„La Battaglia di Algeri” („Bătălia pentru Alger”, 1966), un film realist 
și crâncen despre Războiul din Algeria (1954-1962)] și cinemaul lui 
Francesco Rosi [autorul unor filme ca „Il Caso di Mattei” („Cazul 
Matei”, 1972) și „Cadaveri eccellenti” („Cadavre de lux”, 1972) 
despre cazuri faimoase de corupție în politica italiană]”15. O figură 
reprezentativă a acestui tip de cinema a fost Franco Solinas, „scriitor 
marxist (activ încă din anii ’50), care a colaborat la un număr de filme 
politice importante și apreciate pentru discursul lor politic (printre 
ele, numărându-se „La Battaglia di Algeri”)”16. 
Cele trei westernuri zapata pe care Solinas le-a scris – „The Big 
Gundown” („Reglare de Conturi”, r. Sergio Sollima, 1966), „A bullet for 
the General” („Un glonte pentru general”, r. Damiano Damiani, 1966) 
și „Il Mercenario” („Mercenarul”, r. Sergio Corbucci, 1968) – sunt 
foarte probabil primele care acoperă latura socială a revoluției. În loc 
să ofere escapism de tip hollywoodian, în loc să prezinte un simplu 
conflict între bine și rău, ele se străduiesc să creeze un tablou complex, 
concentrându-se pe „o reprezentare grafică a condiției oprimaților 
care nu pot găsi dreptate din partea guvernului („The Big Gundown”) 
- mineri care muncesc în condiții mizere („Il Mercenario”) și care 
nu pot găsi mai mult de un candidat la primărie după revoluție („A 
bullet for the General”) -, respectiv pe dificultățile întemeierii unui 
regim post-colonial (tema principală din „A bullet for the General” 
și „Il Mercenario”)”17. Dar nici aceste filme nu trebuie considerate 
relatări veridice ale Revoluției Mexicane. Așa cum „Viva Zapata!” este 
mai mult despre „democrația americană, decât despre cea mexicană”, 
filmele la care a lucrat Solinas abordează situația politică din Italia în 
anii ’60 și ’70 – marcată de proteste socialiste împotriva guvernului 
de dreapta –, și sunt influențate de „politica de stânga a realizatorilor, 
folosindu-se [de Revoluția Mexicană] pentru a comenta asupra 

situației precare în care se afla Italia în perioada de declin a anilor ’60. 
[În această perioadă] era un sentiment general în aer că se apropie o 
perioadă de schimbări sociale în Europa, iar Salinas și  Damiani au 
văzut în aceste filme o șansă să politizeze omul de rând, [să servească] 
un declanșator pentru revoluția ce avea să vină”18.

Cazul Revoluției Mexicane

„And Starring Pancho Villa as Himself” („În rolul principal, Pancho 
Villa”, r. Bruce Beresford, 2003) este o docudramă despre producția 
filmului „The Life of General Villa”. Ca în filmele menționate mai 
sus („Villa Rides!”, „The Profesionals” etc.), protagonistul din „And 
Starring Pancho Villa as Himself” este un outsider, Frank Thayer 
(Eion Bailey), trimis de D.W. Griffith în Mexic ca să-l convingă pe Villa 
(Antonio Banderas) să-și vândă drepturile de autor pentru producerea 
unui film de către studioul lui Griffith. „And Starring Pancho Villa as 
Himself” se confruntă direct cu modul în care Revoluția Mexicană a 
fost redusă la o simplă poveste despre lupta dintre bine și rău. Într-una 
dintre scenele centrale ale filmului, Villa se ceartă cu Thayer pe seama 
scenariului filmului „The Life of General Villa”. Aici, Villa susține că 
„fiecare pagină este o minciună!”, pentru că Villa este transformat în 
președintele Mexicului și devine revoluționar, pentru că guvernul 
fură pământul tatălui lui (deși pământul tatălui lui Pancho Villa era 
„mormântul lui”). Thayer îl convinge pe revoluționar să lase echipa 
să filmeze această poveste inventată pentru că asta cere publicul. 
Spre sfârșitul filmului, imediat după prima proiecție a lui „The Life 
of General Villa”, jurnalistul John Reed (Matt Day), într-o discuție 
cu Frank Thayer, rostește următoarea replică: „Înțeleg motivele 
financiare pentru care ai transformat un criminal într-un aristocrat. 
Înțeleg de ce țăranii sărmani au dreptul la libertate doar după ce sunt 
îmbrăcați cum trebuie pentru ocazie. A venit rândul cinematografului 
să facă din adevăr prima victimă a războiului”. În momentul în care 
Villa a lăsat echipa de producție a filmului „The Life of General 
Villa” să filmeze minciuni, astfel încât să satisfacă nevoia publicului 
american pentru spectacol și conflicte simpliste, Revoluția Mexicană 
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nu a mai aparținut oamenilor care au fost afectați de ea.
În Revoluția Mexicană întâlnim un caz unic în reprezentarea unui 
asemenea conflict. În Războiul de Independență al Americii (1775-
1783), Revoluția Franceză (1789-1799) sau Revoluția din Octombrie 
(1917) suntem expuși la o poveste mitizată, creată de popoarele care 
au pornit aceste revoluții. În cazul Revoluției Mexicane, pentru că 
a fost atât de distructivă și pentru că revoluționarii au pierdut lupta 
cu guvernul corupt, rămânem doar cu imaginile construite de către 
outsiders. Și pentru că aceste imagini domină aproape total conștiința 
colectivă, într-un fel fură șansa la reprezentare a oamenilor care au 
fost afectați direct de revoluție.

1. Mexic – Mărturia unui război, <http://embamex.sre.gob.mx/
rumania/images/pdf/invitacion.pdf>, 
 publicat în 2013 pe site-ul ambasadei Mexicului în România, accesat 
pe 17.06.2016
2. James Creelman, Porfirio Diaz, <http://historicaltextarchive.com/
sections.php?action=read&artid=138>, accesat pe 16.06.2016
3. Zuzana M. Pick, Constructing the Image of the Mexican Revolution, 
ed. University of Texas Press, Austin,
 2010, p. 1.
4. Claire F. Fox, Fence and the River: Culture and Politics at the U.S.-
Mexico Border, ed. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999, 
p. 83.
5. George N. Fenin și William K. Everson, The Western: From Silent to 
Cinerama, ed. Orion Press, New York, 2012, p. 6.
6. Zuzana M. Pick, op. cit, p. 11.
7. Nicu Pârlog, Pancho Villa și revoluţiile care au zguduit Mexicul, 

<http://www.descopera.ro/cultura/11254515-pancho-villa-si-
revolutiile-care-au-zguduit-mexicul>,  20 august 2013, accesat pe 
16.06.2016.
8. Christopher Frayling, Spaghetti Westerns: Cowboys and Europeans 
from Karl May to Sergio Leone, ed. I.B. Taurus & Co Ltd, Londra, 2006, 
p. 222.
9.  Zuzana M. Pick, op. cit, p. 211.
10. Helen Delpar, The Enormous Vogue of Things Mexican: Cultural 
Relations between the United States and Mexico, 1920-1930, University 
of Alabama Press, Tuscaloosa, 1992, p 22.
11. Gilbert M. Joseph, Evolution from Without: Yucatán, Mexico, and 
the United States, 1880-1924,  ed. Duke University Press, 2003.  În 
cap. Salvador Alvarado and bourgeois revolution from without, p 102, 
Joseph scrie că intenția lui Alvarado era mărească producția prin 
transformarea țăranilor în proletari cu un salariu fix, astfel încât 
aceștia din urmă să nu mai depindă strict de ceea ce produceau.
12. Zuzana M. Pick, op. cit, p. 211.
13. Ibidem
14. Alex Cox, 10,000 Ways to Die, ed. Exterminaiting Angel LLC, 
2005, p. 6.
15. Ibid. 
16. Howard Hughes, Once Upon a Time in the Italian West, ed. I.B. 
Taurus & Co Ltd, Londra, 2004, p. 95.
17. Ibid., p. 96.
18. Christopher Frayling, op. cit, p. 233.
19. John Welles, An essay on the Politics of the Spaghetti Westerns 
of Sergio Leone, <http://www.spaghetti-western.net/index.php/
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Revoluția sexuală este o mișcare socială și culturală din perioada 
1960-1980 începută în Statele Unite și răspândită apoi în Europa de 
Vest, care a marcat schimbarea unor norme sociale legate de sex și 
sexualitate, devenind din ce în ce mai politizată mai ales în a doua 
parte (1970-1980), când „visul american” a încetat să mai fie asociat cu 
familia nucleară patriarhală, iar sexul doar cu procrearea. 

Despre revoluția sexuală

În ceea ce privește tradiționalismul american premergător revoluției 
sexuale, caracteristic cu precădere anilor ’50, Nancy L. Cohen1 îl pune 

pe seama zbuciumaților ani ce l-au precedat, ani marcați de războaie 
mondiale și crize economice. Principiul de la baza construcției idealului 
familiei a fost reconfirmarea ordinii patriarhale zdruncinate de război. 
Bărbatul recâștiga controlul, era „stăpânul casei”, care întreținea și 
reprezenta familia, în vreme ce femeia nu mai era Rosie The Riveter, 
ci o gospodină docilă, a cărei împlinire era strict legată de satisfacția 
partenerului. Seriale ca „Father Knows Best” („Tata știe cel mai bine”, 
1949–1960), reclamele pentru casnice și discriminarea femeilor 
pe piața de muncă susțineau această ordine și instituția familiei ca 
singura cale spre fericire (pentru femei cel puțin). În 1957, majoritatea 
populației americane (nouă din zece) considera o persoană care alege 

NESATISTĂCUȚI. NOUL PUBLIC ȘI CINEMATOGRAFUL AMERICAN 

ÎN TIMPUL REVOLUȚIEI SEXUALE
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să nu se căsătorească „bolnavă”, „nevrotică” sau „imorală” 2. 
În ceea ce privește sexul, acesta trebuia să se întâmple în cadrul 
căsătoriei, cu scopul procreării. Desigur, exista o anumită toleranță în 
ceea ce privește sexul premarital pentru bărbați, dar femeile trebuiau 
să rămână virgine până la căsătorie, lucru pe care 87% dintre ele îl 
susțineau.3 Acest fapt era de înțeles. Actul sexual era periculos pentru 
o femeie deoarece lipsa de acces la metode de contracepție sau la 
educație sexuală puteau duce la boli cu transmitere sexuală sau la o 
sarcină nedorită. Răspunsurile la aceste probleme sunt și primii factori 
care au determinat revoluția sexuală. 
Începând de pe la finalul anilor patruzeci, dar câștigând popularitate 
abia prin anii cincizeci, penicilina a devenit standardul în tratarea 
sifilisului (cel mai mare risc al actului sexual neprotejat din epoca 
pre-HIV). Mai apoi, metodele contraceptive au câștigat popularitate, 
apogeul fiind nou descoperita pilulă contraceptivă (1960). Gândită 
inițial pentru cuplurile căsătorite, aceasta a devenit în scurt timp 
disponibilă și pentru fetele celibatare, dându-le posibilitatea de a face 
sex fără să se mai teamă de repercusiuni. Normalizarea acestor practici 
de minimalizare a riscurilor sexului neprotejat au făcut ca populația să 
îl privească nu doar din perspectiva procreării, ci din cea a recreării. 
Deoarece valorile de la baza ei (intimitatea sexuală, raporturile 
patriarhale) sunt devoalate, instituția căsătoriei intră într-un soi 
de criză. Numărul divorțurilor crește, iar cel al mariajelor scade. 
Concepte ca free love, care contraveneau ideii de relație monogamă și 
a „validarii” iubirii prin căsătorie, promovând practici noi ca relațiile 
deschise, concubinajul și swinging-ul, încep să câștige popularitate. 
De asemenea, conform statisticilor, numărul tinerilor necăsătoriți cu 
vârste cuprinse între 20 și 24 de ani (perioada considerată optimă 
pentru căsătorie) crește și, odată cu acesta, și numărul celor dispuși să 
facă sex înainte de căsătorie. 
La această dinamitare a instituție familiei s-au adăugat două mari 
direcții de emancipare și eliberare. Întâi, începutul celui de-al doilea 
val de feminism (marcat de cartea lui Betty Friedan „The Feminine 
Mistique”, publicată în 1963), care încerca să abolească politica de 
reducere a femeii la statutul de gospodină. Apoi, mișcarea de eliberare 
a persoanelor gay, începând cu revoltele de la Stonewall (1969), care 
marcau ieșirea din obscuritate a homosexualilor și riposta lor în fața 
sistemului care i-a oprimat. Atât feminismul, cât și mișcarea pentru 
drepturile minorităților sexuale, s-au integrat bine în ideologia 
revoluției sexuale, semnalând și chestionând cutumele patriarhale 
și heteronormative ale societății. Atât femeile heterosexuale cât și 
persoanele homosexuale începeau să exploreze oportunitățile sexuale 
într-un sistem mai puțin opresiv. Meditațiile despre noțiunea de gen și 
orientare sexuală înfloreau, împreună cu o doză de politic. 
Actul sexual nu mai era tabu - discuțiile despre sex extraconjugal, 
homosexualitate, metode contraceptive și subiecte conexe ca 
drepturile minorităților sexuale și egalitatea între sexe erau acum 
purtate de oameni din clasa de mijloc, de individul standard american, 
deși rolul cel mai important urma să fie jucat de tineri. Un rol 
important în popularizarea conceptelor mai sus numite l-a avut mass 
media. Filmele mainstream au devenit mai explicite odată cu căderea 
codului Hayes în 1968 și au început să fie recunoscute (prin premii, 
numărul de bilete vândute, recenzii pozitive etc.) titluri ca „Midnight 
cowboy” („Cowboyul de la miezul nopții”, r. John Schlesinger, 1969) sau 
„Last tango in Paris” („Ultimul Tango la Paris”, r. Bernardo Bertolucci, 
1972). Serialele despre viața casnică fericită au fost înlocuite de unele 
mai progresiste ca „The Mary Tyler Moore Show” (1970), care avea 
în centru o femeie singură cu un loc de muncă. Mai mult, filmele 
pornografice au evoluat calitativ și au început să fie distribuite la o 
scară mai largă (încetând să mai fie rezervate pentru cinematografe 
și categorii de public de rang inferior). În cele ce urmează mă voi 
opri, pe rând, asupra filmelor hollywoodiene, a celor arthouse și a 
celor pornografice, încercând să subliniez elementele pe care acestea 
le-au avut în comun, dar și dezacordurile dintre acestea și cerințele 
publicului (tânăr) american, adept al principiilor revoluției sexuale.

Publicul și bătrânul Hollywood

Mai multe procese de „obscenitate”, care judecau cât de adecvate 
pentru publicul larg sunt unele opere („Lady Chatterley’s Lover” de 
D.H. Lawrence în 1959, „Tropic of Cancer” de Henry Miller în 1964) 
au spart barierele pudibonde ale artei din anii precedenți. În debutul 
revoluției sexuale, publicul tânăr american, născut în anii ’40-’50, 
începe să își dorească artă cu tentă sexuală, sau cel puțin renunță 
să mai facă eforturi pentru a o evita. În cinema, o primă victorie 
pentru un cinema explicit este moartea lentă a codului Hayes, cu 
regulile sale severe, și instaurarea unui nou sistem de clasificare a 
filmelor, faimoasele ratinguri: General, Mature (care va deveni Parental 
Guidance), Restricted și X.
Veniturile studiourilor hollywoodiene încep să scadă pe măsură ce 
noua generație migrează spre filme europene, independente sau 
arthouse, care le satisfac nevoile pentru subiecte mai progresiste și 
care nu se tem de sex. Drept răspuns, la sfârșitul anilor ’60, studiourile 
americane de film încep și ele să producă (Twentieth Century-Fox) sau 
să distribuie (Warner Bros.) astfel de filmele, într-o încercare disperată 
de a-i scoate pe tineri din cinematografele underground în care se 
ascunseseră. 
Astfel, s-au conturat două noi tendințe în abordările hollywoodiene 
ale ideologiilor progresiste ale revoluției sexuale – supranumitele 
„loathsome films”4 („filme scârboase”) produse de Twentieth Century Fox 
la începutul anilor șaptezeci sau filme precum „Ted&Alice&Bob&Carol” 
(r. Paul Mazursky, 1969) și „Everything you wanted to know about sex 
(but were afraid to ask)” („Tot ceea ce ați vrut să știți despre sex (dar 
v-a fost teamă să întrebați)”, r. Woody Allen, 1972). 
În prima categorie se înscriu filme ca „Performance” („Ganster și rock 
star”, r. Donald Cammell, 1970) și „Myra Breckinridge” (r. Michael 
Sarne, 1970), care încercau să recreeze nonconvenționalitatea filmelor 
arthouse, fără însă prea mare succes. Aplicând o grilă postmodernistă, 
ele pot părea valoroase astăzi, ambele permițând trasarea unor 
legături cu cinemaul queer de mai târziu, însă în momentul lansării au 
fost considerate eșecuri atât din punct de vedere critic, cât și financiar, 
fără să devină ulterior filme „cult”. 
„Myra Breckinridge”, spre exemplu, are în centru o femeie 
transsexuală (Raquel Welch), care vine la Hollywood cu scopul, 
afirmat și în mod repetat, de a distruge patriarhatul. Filmul este o 
satiră la adresa cinemaului clasic american și folosește secvențe din 
filme clasice, iconice, punându-le într-o lumină nouă (spre exemplu, 
sugerând homoerotism în cuplul Laurel și Hardy). Personalități cu o 
persona recognoscibilă ca actrița Mae West sau regizorul John Huston, 
asociați cu un anumit tip de feminitate, respectiv masculinitate, 
sunt de asemenea folosiți pentru a contrasta noile ideologii. John 
Huston era o caricatură a cowboyului, o figură comic-decrepită, 
lipsită de incisivitate, fără vreo asemănare cu masculinitatea virilă 
cu care arhetipul era asociat deunăzi. Însă, imaginea lui Mae West 
și a sexualității sale puternic accentuate, sugerată prin calambururi 
vulgare și eufemisme, încă prosperă. Ca o răsturnare a clișeului, ea este 
un impresar (mereu excitat), dedicată doar bărbaților de care profită 
pentru a-și satisface nevoile sexuale. Astfel, comentarii metaforizate, 
dar și rostite, despre feminitate și masculinitate, montate împreună 
cu imagini cu Clark Gable și Jayne Mansfield, anunță o perioadă de 
schimbare, criticând pe de-o parte patriarhatul și promovând, pe de 
altă parte, în modul său atipic, o epocă a femeii emancipate (în special 
din punct de vedere sexual). 
Atât criticii vremii, cât și publicul, au ocolit filmul, acuzându-l că e 
„scârbos” (loathsome), în vreme ce, în aceeași perioadă, în cinemaul 
arthouse, filmele lui John Waters (la care voi reveni) erau lăudate 
tocmai pentru acest joc asumat cu prostul gust. Se prea poate ca unul 
dintre motivele pentru care au fost respinse să fi ținut de faptul că 
erau produse de marile studiouri, însemnând că puteau fi asociate cu 
ideea unui simulacru al cinemaului onest care rula în underground-ul 
american.
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Însă dacă „filmele scârboase” încercau să mimeze o conformare 
la noile norme, cele din a doua categorie priveau emanciparea 
(„Ted&Alice...”), respectiv deschiderea la subiecte sexuale 
(„Everything you wanted to know...”) în mod superficial, dacă nu chiar 
ironic. „Ted&Alice&Bob&Carol” prezintă povestea a două cupluri, 
unul format din Ted (Elliott Gould) și Alice (Natalie Wood), a căror 
mentalitate este transformată de un seminar despre onestitate, care 
îi face mai relaxați în ceea ce privește monogamia și sexualitatea, în 
timp ce al doilea cuplu, Bob (Robert Culp) și Carol (Dyan Cannon), 
contrapunctul conservator, privește cu scepticism aceste noi atitudini. 
Comicul filmului derivă tocmai din chestionarea unor atare norme 
ale societății, sugerând că este vorba de o pseudo-emancipare. Spre 
exemplu, în ciuda faptului că Ted afirmă că nu are o problemă cu 
aventura lui Alice, el este vizibil stânjenit când interacționează cu 
amantul pe care presează să-l cunoască. Cel de-al doilea cuplu, deși 
are probleme în relație, este prezentat ca vector moral al poveștii, un 
reprezentant al normalității, care rămâne cu picioarele pe pământ și 
critică noua atitudine a prietenilor lor. La final, deși sunt convinși, prin 
prisma problemelor pe care le au, să facă un schimb de parteneri / 
ménage à quatre, inițiativa eșuează în momentul în care fiecare se uită 
spre soțul / soția sa, iar cuplurile inițiale se reîntregesc; nu eliberarea 
de norme este soluția, pare să fie mesajul.
Atât acest film, cât și cel al lui Woody Allen, s-au bucurat de un succes 
cel puțin moderat în rândul criticilor și la box office, însă raportarea 
lor comică, care ia în derâdere noile mentalități, a fost cel puțin 
dăunătoare. „Ted&Alice&Bob&Carol” practic afirma că toată această 
revoluție este o fază și că adevărul și idealul sunt în continuare cuplul 
heterosexual monogam. Aceasta era o metodă a Hollywoodului de 

a nu-și asuma noile mentalități, poziționându-se deasupra lor. Însă 
nevoia publicului pentru artă progresistă continua, așa că paleta de 
subiecte trebuia în continuare diversificată. 
Hollywood a revenit la ceea ce știe cel mai bine, să fie conservator, 
lăsând însă impresia de diversificare și felicitându-se cu Oscaruri 
pentru cât de progresiști sunt - o atitudine ce se perpetuează până 
în ziua de azi. Astfel, au început să fie abordate subiecte care erau 
sincronizate cu ceea ce se întâmpla în Statele Unite în timpul revoluției 
sexuale, însă într-o manieră superficială și, de fapt, total neprogresistă. 
Să analizăm, de exemplu, filmele care explorau homosexualitatea.

Hollywoodul și homosexualitatea

Apărut cu doar câteva luni înainte de revoltele de la Stonewall, 
„Midnight cowboy” avea potențialul de a atinge niște subiecte 
importante în contextul revoluției sexuale. Protagonistul este un 
bărbat, Joe (Jon Voight), care vine în New York pentru a se prostitua 
și care leagă o prietenie (cu subtext homoerotic) cu un escroc infirm, 
„Ratso” Rizzo (Dustin Hoffman). Filmul avea un subiect de natură 
sexuală, care dădea posibilitatea filmării unor scene de sex ce puteau 
fi integrate natural în poveste și oportunitatea de a prezenta (și nu a 
sugera că ar fi) un personaj homosexual neconvențional.
Însă a eșuat pe ambele planuri. Din punct de vedere al reprezentării, 
acesta a încercat să se „scuze” de tentele homoerotice atât prin apelative 
jignitoare (faggot) împrăștiate prin film, cât și prin două episoade cu 
clienții homosexuali ai lui Joe (unul care vrea să se roage, unul care 
vrea să fie bătut pentru că e gay), care se urăsc din cauza orientării lor 
sexuale. Chiar și când părea să devină clar că Rizzo este îndrăgostit de 
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Joe (o secvență de vis, în care cel dintâi își imaginează o viață idilică 
alături de Joe, în care se plimbă și aleargă pe plajă împreuna), filmul 
insistă să respecte niște tropi ai reprezentării homosexualilor din 
perioada cinematografului clasic (care, de asemenea, continuă până 
astăzi), și anume, prezentarea homosexualității ca boală, fie ea psihică 
sau fizică. Pe măsură ce cariera lui Joe începe să ia avânt, sănătatea 
prietenului său pare să se înrăutățească. Într-un final, ca orice personaj 
gay, el moare de o boală nenumită (care ar putea fi interpretată ca 
homosexualitatea reprimată).
Nici din punctul de vedere al reprezentării sexuale filmul nu a reușit 
să fie mai progresist. Scenele de sex rămân ancorate în ceea ce criticul 
Linda Williams numește „interludiu muzical”5. Faptul că Joe face sex 
are o oarecare importanță în film, însă scena în sine, nu. Dacă nu am 
fi avut reprezentarea vizuală a partidei de sex și doar am fi înțeles că 
el a făcut sex, prin alte mecanisme, filmul nu s-ar fi modificat decât 
ca durată. Singurul element inovator este câte un flash de nuditate, 
aruncat ici și colo. 
Reprezentarea castă și problematică a homosexualilor va continua în 
filme ca „Boys in the Band” („Băieții din trupă”, r. William Friedkin, 
1970). Desigur, acest film se învârte în jurul unui grup de homosexuali 
care își asumă identitatea, iar faptul că reușește să radiografieze ceva 
mai fidel și mai nuanțat viața bărbaților gay se datorează scenaristului 
Matt Crowley, care s-a inspirat din propria sa viață. În orice caz, lansarea 
filmului a fost boicotată de activiști gay din cauza temelor explorate, ca 
ura de sine în relație cu orientarea sexuală, care contravenea imaginii 
out and proud pe care o promovau în momentul acela. 
Astfel, orice încercare a Hollywoodului de a se racorda la „ideologia” 
revoluției sexuale (imitarea cinemaului arthouse, ironizarea 
emancipării sau abordarea unor subiecte mai progresiste) a eșuat. În 
schimb, cu cât filmele erau mai conservatoare, cu atât succesul era mai 
mare. Publicul în vârstă al cinematografului american, care se formase 
în ideologia vechiului Hollywood, deși informat și conștient de noile 
atitudini față de sex, se întoarce spre acest formator de opinie pentru 
a înțelege ce se întâmplă; iar Hollywoodul le reconfirmă vechile valori. 
Momentul marchează o schismă între publicul tânăr, care alcătuia 
cândva majoritatea publicului cinefil, și Hollywood – care devine 
incapabil să mai producă artefacte pe gustul lor. 

Tinerii își lărgesc perspectivele. Arthouse-ul american și „epoca de aur 
a pornografiei”

În căutarea unui tip de cinema sincronizat cu noua mentalitate, 
publicul tânăr american s-a întors spre cinematografele „de artă” 
(arthouse), care importau filme europene și proiectau experimente 
cinematografice ale unor noi cineaști (tineri) racordați la ideile liberale 
ale revoluției sexuale și, în general, la contracultura americană. Astfel, 
pe lângă artiști deja cunoscuți ca Andy Warhol sau Paul Morissey, 
nume precum John Waters sau Barbara Hammer încep să capete 
notorietate.
Acești cineaști adepți ai anti-establishement-ului chestionează 
problematica mediului social într-un stil care nu ar fi putut fi niciodată 
abordat în cadrul marilor studiouri, poziționându-se împotriva 
instituției atât ca structură socială (cazul lui Waters), cât și ca structură 
cinematografică (cazul lui Warhol). Exercițiile camp ale lui Waters, 
menite să fie percepute ca atacuri la adresa mediului burghezo-catolic 
în care a crescut, sunt șocante pentru publicul larg. Un astfel de film 
este „Pink Flamingo” („Flamingo roz”, 1972), care prezintă povestea 
a două familii care își dispută titlul de „cei mai dezgustători oameni 
în viață” (filthies people alive). Într-un colț, avem familia în fruntea 
căreia stă faimoasa Divine, împreună cu copiii și mama ei, actualii 
deținători ai titlului, iar în celălalt, mai burgheza familie Marble, care 
răpește și violează fete, vânzându-le apoi copiii cuplurilor lesbiene. 
Secvențe scatofile (inclusiv una în care Divine mănâncă excremente 
de câine), practici sexuale fetișiste (cuplul Marble face dragoste 
lingându-și picioarele; fiul lui Divine ucide găini în timp ce face sex), 

precum și o pletoră de imagini grotești comice (cum ar fi cea a unui 
băiat care „cântă din anus”) răstoarnă grile de reprezentare pozitivă 
sau negativă, fie ea a sexului sau a minorităților sexuale. Deși șocante, 
aceste reprezentări pot fi interpretate ca o satiră la adresa așteptărilor 
societale de la „degenerați” (fie ei pederaști, travestiți sau fetișiști), la 
fel cum „Hairspray” („În pas cu moda”, r. John Waters, 1988) poate fi 
interpretat ca o satiră la adresa culturii pop promovată de televiziune 
și a imaginii false a coolness-ului pe care o întreține. „Pink Flamingo” 
a fost un succes (aducând șapte milioane de dolari în box office, în 
comparație cu bugetul de doisprezece mii), lansând cariera tânărului 
Waters.
Un alt film care a răsturnat așteptările, de data aceasta față de filmele 
pornografice, a fost „Blue Movie” (1969), primul film erotic lansat 
în cinematografele din toată țara, nu doar în cele arthouse. Regizat 
de Andy Warhol, filmul reprezenta o răsturnare a tradiției filmelor 
pornografice (blue movies), în primul rând din punct de vedere formal. 
Linda Williams compară6 acest film cu cele pornografice care rulau 
în cinematografele underground de profil și sesizează diferențele. Nu 
are cadre strânse, montate alert, prezentând acte sexuale artificial 
de pasionale, învăluite în tăcere, ca filmele porno exploitation, ci 
exact opusul. Un cuplu format din Viva și Louis Waldon, două dintre 
superstarurile lui Warhol, petrec o după amiază într-un apartament. 
Filmul are două secvențe de sex, una care ocupă aproape jumătate din 
film (cu tot cu preludiu) și una de câteva minute, plasată la final. Actul 
a fost filmat obiectiv, de la distanță, într-un plan întreg, fără tăieturi 
(oprindu-se doar când se termina rola) sau muzică non-diegetică. 
Tot ce se aude este dialogul dintre ei (discută subiecte de actualitate, 
e.g. războiul din Vietnam). Astfel, faptul că (re)prezenta sexul într-o 
cheie realistă, oarecum nonșalantă, că nu avea un final și un început, 
ci suprindea doar o „felie de viață”, a făcut ca filmul să fie o punere în 
practică a ideilor revoluției sexuale - o demistificare a sexului ca act 
pornografic sau ca aparținând instituției sacre a căsătoriei. 
Dacă Warhol venea dinspre cinematograful arthouse și făcea filme 
cu scene de sex nesimulate, filmele pornografice au parte și ele de o 
revoluție estetică. Încercând să obțină mai multe proiecții în cinema 
și să combată diversele procese de obscenitate prin care ar putea fi 
închiși dacă nu dovedesc că filmele lor au merit artistic, regizorii 
de filme porno încep să abordeze structuri narative mai ample și 
chiar elemente formale interesante. Așa se naște „epoca de aur a 
pornografiei”, cele mai cunoscute filme ale perioade fiind faimosul 
„Deep throat” (r. Gerald Damino, 1972), „Behind the Green Doors” („În 
spatele ușilor verzi”, r. Artie și Jim Mitchell, 1972), „Devil in Miss Jones” 
(„Diavolul din domnișoara Jones”, r. Gerald Damino, 1973) și „The 
Opening of Misty Beethoven” („Deschiderea lui Misty Beethoven”, 
r. Radley Metzger, 1976), o reinterpretare a mitului lui Pygmalion și 
a piesei omonime scrise de George Bernard Shaw, considerat cel mai 
bun film al acestei epoci. Chiar și pornografia homosexuală, care era 
mult mai underground decât cea heterosexuală, a avut parte de niște 
victorii prin filme ca „Pink Narcissus” („Narcisul roz”, lansat în 1971, 
dar în producție din 1963, regizat de James Bidgood) și „Boys in the 
Sand” („Băieți în nisip”, r. Wakefield Poole, 1971). Acum începe și moda 
de a face trimiteri la alte filme prin jocuri de cuvinte (pun-uri) în titlu – 
„Devil in Miss Jones”/ „Devil and Miss Jones” (r. Jean Arthur, Charles 
Coburn, 1941) „Boys in the Sand”/ „Boys in the band”. 
Urme de montaj „aproape eisensteinian”, cum se găseau în „Deep 
throat”, de accente onirice în „Pink Narcissus”, completate cu 
interpetări mult mai credibile, ca cea a protagonistei din „Devil in Miss 
Jones”, pe care criticul Roger Ebert a lăudat-o, și cu noua deschidere a 
publicului revoluționar/revoluționat dau naștere fenomenului „porno 
chic”. „Indiferent dacă filmele epocii erau sau nu chic în sine, a merge 
să le vezi la cinema devenise o modă,”7 afirma Williams. Astfel, o nouă 
generație de public plătitor de bilet apreciază aceste filme, acum cu 
merit artistic, în detrimentul monotoniei pudibonde hollywoodiene. 
Iar asta devine clar la nivel național, când filme ca „Devil in Miss Jones” 
ajung pe lista de top zece filme cu cele mai mari încasări, împreună 
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cu nouă filme mainstream care fuseseră proiectate în cinematografele 
din toată țara. Perioada însă durează puțin, revenindu-se, odată cu 
popularizarea casetelor video, la filmele sărăcăcioase și exploitation de 
dinainte, al căror singur scop este excitarea.

Revoluționarii satisfăcuți  

Dorința publicului american pentru artă impudică este satisfăcută 
odată cu „Last Tango in Paris” („Ultimul tango la Paris”, r. Bernardo 
Bertolucci, 1972). Povestea este, la un anumit nivel, despre sex: 
filmul arăta sex, în rolul principal juca un (fost) sex-simbol masculin 
american, care încă are virilitate, și o tânără sexy. Controversa pe care 
filmul o stârnise în prealabil în Franța aduce însă un public numeros 
în cinema odată cu lansarea în Statele Unite. Faimosul critic de film 
Pauline Kael scrie una dintre cele mai entuziaste și faimoase cronici8 
ale carierei sale, în care laudă filmul lui Bernardo Bertolucci și îl 
aclamă ca fiind un nou început în cinematografie. 
Paul (Marlon Brando) o întâlnește pe tânăra Jeanne (Maria Schneider) 
când amândoi vizitează un apartament dat spre închiriere. Cei doi 
fac sex și din acel moment între ei se naște o relație pur fizică, în 
apartamentul în care Paul vrea să se refugieze de problemele vieții sale 
după moartea soției. Marie are un logodnic, Tom (Jean-Pierre Léaud), 
a cărui fascinație pentru ea se transformă într-un film documentar 
care o are ca subiect. 
Relația dintre cei doi (Paul și Jeanne) este departe de a fi sănătoasă, 
în majoritatea filmului el este abuziv (fizic, verbal și emoțional) 
folosind-o pentru sex și pentru a defula ideile sale filozofice morbide 
despre viață, refuzând să asculte orice informații personale despre 
ea. Abia când își confruntă soția (moartă) într-un monolog, la finalul 
procesului său de jelire sexuală, se întâlnește cu Jeanne pentru prima 
oară în afara apartamentului. Tânăra însă începe să bată în retragere 
când dispare aerul misterios (odată ce îi află numele și povestea vieții), 
dar se bucură de un „ultim tango” (întâlnire, dans și act sexual). Ideea 
că fata ar fi fascinată și excitată de abuzurile bărbatului, printre care se 
numără un viol anal, folosind unt pe post de lubrifiant, atâta timp cât 

protagonistul își ascunde umanitatea, este poate la fel de misogină ca 
premisă precum cea conform căreia o femeie poate avea orgasm doar 
când îi produce orgasm unui bărbat, cum am întâlnit în „Deep throat”, 
menționat mai sus. Popularitatea filmului este dată de prezentarea 
sexului explicit pe ecran, deoarece filmul, deși produs în Franța, nu 
diferă prea mult de un produs hollywoodian (cu  dialoguri pe jumătate 
rostite în engleză și cu Marlon Brando ca figură centrală). Nu este un 
film (ca cele precedente) care prezintă un univers atât de diferit, nu 
e un film european despre valori europene, ci are o temă universală 
- pierderea unei persoane dragi și mecanismele prin care încerci să 
îți revii.
Ceea ce a impresionat la „Last Tango in Paris” este că nu face o pauză 
în film pentru secvențele de sex, apoi povestea continuă mai mult 
sau mai puțin la fel, așa cum se întâmplă în filmele hollywoodiene, 
ca un „interludiu muzical”, ci că reprezentarea fiecărei scene de sex 
contează. La fel ca în filmele porno care au stârnit interesul publicului 
tânăr american, secvențele de sex din film sunt integrate în poveste 
și prin modul în care sunt reprezentate. Încă de prima dată, când se 
întâlnesc în apartament, sexul este de o violență care schimbă ritmul 
lent de până atunci al filmului, dar fără să îl întrerupă fără rost, ci 
pentru a anunța violența trăirilor pe care Paul le exteriorizează prin 
sex. Actul sexual este demistificat - cei doi nu „fac dragoste” în film 
- este carnal, de un realism violent, fără muzică, fără artificii vizuale 
sau alunecări de cameră pe trupurile vreunuia dintre ei. Acesta nu 
prezintă niciun fel de apropiere, fiecare pare că o face pentru propria 
plăcere (după ce Paul are orgasm, Jeanne se rostogolește mai departe, 
fără niciun pic de intimitate creată între cei doi, iar asta ne sugerează 
încă de la început dinamica relației lor).
Subiectul filmului nu este unul mai sexualizat decât cel din „Midnight 
cowboy”, însă ceea ce diferă este modul de tratare. Atât Paul, cât și Joe, 
inițial, caută ceva prin sex, primul - echilibru, iar celălalt - o situație 
financiară mai bună, iar amândoi, într-o măsură sau alta, caută să își 
valideze masculinitatea. Însă, „Midnight cowboy” își tratează subiectul 
superficial; singura scenă de sex este mizanscenată artificial, compusă 
din cadre strânse cu diverse părți ale corpului, montate alert, cu 
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muzică non-diegetică și câteva gemete. Aceasta pălește în comparație 
cu oricare partidă de sex sau act sexual din „Last Tango in Paris”. 
Reiterând, dacă secvența respectivă nu era arătată, ci doar sugerată, 
conținutul filmului nu s-ar fi schimbat cu nimic. Ea are importanță 
doar la nivel de poveste, în schimb reprezentarea oricăreia dintre 
scenele de sex din „Last Tango in Paris” este necesară în poveste. 
O altă dimensiune a filmului lui Bertolucci relevantă în contextul 
revoluției sexuale, este tipul de act sexual reprezentat. Nu ni se mai 
arată sex în poziția misionarului, ci o selecție de acte non-normative, 
pe care regizorul le folosește tocmai pentru a stabili diverse raporturi 
între cei doi. Fie că e Jeanne care se masturbează sfidându-l pe Paul, 
sau el o roagă să-l penetreze anal, fie că e handjob-ul de la final, care 
reprezintă finalul relației lor, sau momentul amintit mai sus, în care el 
o violează afirmându-și controlul, practicile lor nu sunt cele pe care 
publicul american en masse era obișnuit să le vadă în filme și în niciun 
caz nu erau obișnuiți ca ele să fie purtătoare de mesaj.

Moștenirea revoluției sexuale?

Astfel, urmărind parcursul publicului tânăr, adept al noilor mentalități 
(grosso modo, o raportare nonșalantă la / o deschidere spre sex și 
sexualitate), se poate observa că revoluția sexuală a fost importantă 
nu doar în plan socio-politic, ci și în a cimenta niște raporturi care 
pot fi recunoscute în industria cinematografică contemporană. În 
primul rând, între studiouri și publicul tânăr s-a produs o ruptură - 
Hollywoodul a început să producă filme pentru un public conservator, 
iar arthouse-ul a devenit un fel de vox populi al contraculturii (din care 
făcea parte revoluția sexuală). Filmele pornografice nu au răspuns 

neapărat nevoii maselor, dar popularitatea lor în acea perioadă a scos 
în evidență gusturile în schimbare ale publicului. 
Toate aceste tendințe în raportarea la publicul tânăr sau la noile 
mentalități rămân la fel. În vreme ce cinemaul independent (atât 
european, cât și american) se mută înspre reprezentarea explicită și 
ceva mai complexă a sexului prin intermediul filmelor unor cineaști 
ca Catherine Breillat, Gaspar Noé sau americanul John Cameron 
Mitchell, Hollywood rămâne la stadiul de senzualitate (și nu 
sexualitate) încercând să nu alieneze un public care, după o grilă de 
astăzi, ar putea fi considerat ultra-conservator.

1. Cohen L. Nancy, How the Sexual Revolution Changed America Forever, 
<http://www.alternet.org/story/153969/how_the_sexual_revolution_
changed_america_forever> , 5 feb. 2012, accesat pe 16 iunie 2016 
2. Ibidem
3. Ibid.
4. Harry M. Benshoff şi Sean Griffin, Queer Images: a history of gay 
and lesbian film in America, ed. The Rowman and Littlefield Publishing 
Group, inc., Oxford, 2006.
5. Linda Williams, Screening Sex, Durham, Duke University Press, 2008, 
p. 82.
6. Ibid., p.105
7. Ibid., p. 127
8. Pauline Kael,  Last Tango in Paris (1972), <https://www.criterion.
com/current/posts/834-last-tango-in-paris>, 28 ian. 1991, accesat pe 
04.04.2016
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Deși lista personalităților care au colaborat cu frații Maysles 
include nume precum Marlon Brando, Truman Capote, Kazuo 
Ono sau membrii trupelor Rolling Stones și Beatles, documentarul 
care a reușit să creeze cu adevărat un cult este „Grey Gardens”. 
O parte din celebritatea filmului poate fi atribuită legăturii care 
pune în relație arborele genealogic al protagonistelor cu cea mai 
înaltă funcție în stat din America. Edith Ewing Bouvier Beale și 
fiica ei, Edith Bouvier Beale, sunt mătușa, respectiv verișoara lui 
Jackie Kennedy, al cărei nume de domnișoară este tot Bouvier. 
Titlul documentarului împrumută numele proprietății pe care 
protagonistele o dețin în East Hampton, un orășel pe malul 
Oceanului Altantic, care s-a dezvoltat într-o oază de liniște și 
lux pentru cei bogați. Big Edie (82 de ani) a achiziționat Grey 
Gardens în anii ’20, când casa cu 28 de camere se număra printre 
cele mai scumpe proprietăți din zonă.  
Albert și David Maysles le-au întâlnit pentru prima oară pe Big 
Edie și Little Edie la începutul anilor ’70, prin intermediul surorii 
lui Jackie Kennedy, Lee Radziwill. Albert mai colaborase cu 
familia Kennedy în 1960, când lucrase în calitate de co-director de 
imagine pentru „Primary” (r. Robert Drew, 1960). Filmul produs 

de Drew devenea un manifest al cinemaului direct, dând startul 
unui nou fel de a concepe documentarul. Emergența acestui stil 
a coincis cu o dezbatere extinsă în perioada anilor ’60 în jurul 
ideii de autenticitate. Particularitățile noului curent vizau o 
întreagă serie de elemente tăiate cu roșu de pe lista necesarului 
pentru un film. Regizorii au decis să renunțe la scenariu, actori 
profesioniști, lumini, platou de filmare și echipe numeroase. 
Noua generație de echipamente ușoare le-a oferit cineaștilor 
posibilitatea de a miza pe mobilitatea unui singur cameraman 
care se putea apropia până la prim-plan de epicentrul acțiunii și 
de personaje.  În mod automat, calitatea imaginii sau a sunetului 
devenea secundară în raport cu ceea ce se întâmplă în film, însă 
această estetică ajungea să fie exploatată în folosul senzației 
de relatare autentică și utilizată pentru a susține pretenția de 
redare obiectivă a faptelor.  
Având un raport foarte puțin premeditat față de realitate, 
cinemaul direct presupune spirit de observație și răbdare pentru 
a captura acel moment esențial care explică elocvent situația unor 
personaje. O astfel de secvență care ancorează relația lui Little 
Edie cu mama ei într-o metaforă este cea în care Big Edie cântă 

GREY GARDENS: CRONICA UNEI CLASE SOCIALE 
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„Tea for Two”. Întinsă pe pat, de sub o pălărie cu boruri largi, cu 
ochii măriți de lentilele groase ale unor ochelari strâmbi, Edith 
interpretează pentru cameră unul dintre momentele ei muzicale 
favorite de pe vremea când obișnuia să fie o cântăreață amatoare. 
Versurile melodiei ar putea fi considerate epopeea celor două 
protagoniste, un duo izolat complet de lumea exterioară, care 
reușește să supraviețuiască doar prin celălalt. Pentru Big Edie 
rememorarea momentelor de glorie este atât de intensă încât 
din dorința de a recrea acea imagine perfectă despre sine, își da 
pălăria jos, trecându-și nostalgic pieptenele prin păr, de parcă 
acest mic gest de ajustare a imaginii i-ar putea readuce înapoi 
vocea și anii de tinerețe. 
Deși intervențiile celor doi realizatori sunt rare, frații Maysles 
nu se sfiesc să își semnaleze prezența, atrăgând atenția asupra 
convenției. Mai mult decât atât, protagonistele sunt la fel de 
conștiente de prezența camerei precum spectatorul. Atât Little 
Edie, cât și mama ei se adresează direct către aparat și întorc 
fotografii către cameră, așa încât Albert să poată surprinde o 
imagine clară. Însă simpla explicare a acestui raport dintre 
personaj, regizor și spectator nu ține locul unei justificări a 
pretenției de obiectivitate. Din cele 5 săptămâni în care au 
filmat la Grey Gardens, în montajul final se regăsesc doar 100 
de minute. O parte din materialul căzut la montaj a fost utilizat 
pentru un nou film apărut în 2006, un fel de „Grey Gardens” 
partea a doua, „The Beales of Grey Gardens”. Rezultatul lui Ian 
Markiewicz în urma prelucrării secvențelor care nu au trecut de 
selecția inițială realizată de Ellen Hovde, Muffie Meyer și Susan 
Froemke arată un documentar complet diferit față de versiunea 
originală. Cu siguranță pretenția de obiectivitate a regizorilor 
cinemaului direct este o iluzie, însă tocmai acest spirit romantic 

de a crede într-o misiune absolută a cinematografului este cel 
care alimentează sistemul de producție al acestor documentare. 
Un punct de cotitură în estetica celor doi regizori este reprezentat 
de întâlnirea cu Truman Capote. Albert și David au fost încântați 
de oportunitatea de a face un documentar TV scurt alături de 
Truman Capote, întrucât vedeau în cartea „In Cold Blood” un 
echivalent literar al tehnicilor utilizate de ei în film. Atât Capote, 
cât și frații Maysles folosesc instrumentele specifice operelor de 
ficțiune pentru a reda fapte reale. În ciuda faptului că filmele 
cinemaului direct mizează pe alcătuirea de portrete minuțioase, 
istoriile personale ale protagoniștilor conțin ecourile unor lumi 
exterioare. Chiar și în „Grey Gardens”, unde personajele sunt 
complet izolate de comunitate, în al doilea plan se întrevede 
cronica unei clase sociale dispărute. În limba engleză membrele 
acestei clase sunt definite printr-un termen specific, și anume 
socialite, un cuvânt care desemnează o persoană din înalta 
societate, cu o avere considerabilă, care își permite luxul de a 
participa la baluri caritabile și de a face donații generoase pentru 
diverse cauze. Dacă povestea acestei clase s-a născut din dorința 
de a distra categoriile sociale privilegiate din State, colapsul ei 
este reprezentat de revoluția sexuală și feministă. Little Edie și 
Big Edie s-au revoltat împotriva unei ordini patriarhale fără să 
se bucure de susținerea unei întregi generații, iar derapajul lor 
a atras după sine exilul din rândurile privilegiate ale societății. 
Povestea lor a fost însă recuperată de generațiile anilor ’70, care 
au pavat drumul filmului către celebritate. 
Ca orice film cult, „Grey Gardens” al fraților Maysles a fost până 
la urmă asimilat în cultura mainstream sub forma a numeroase 
produse culturale auxiliare. Little Eddie, una dintre cele două 
protagoniste, a devenit o figură emblematică în modă, inspirând 
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o geantă semnată de Marc Jacobs, dar și pictoriale în reviste 
precum Vogue Italia (în mai, 1999) sau Harper`s Bazar (în 2007, 
cu Mary Kate Olsen). De asemenea, Calvin Klein și Todd Oldham 
sunt fani declarați ai libertății și inventivității lui Little Edie în 
materie de haine. Același stil care a consacrat-o ca icon în lumea 
modei este și cel care a inspirat travestiul lui Jinks Monsoon, 
câștigător al emisiunii „RuPaul’s Drag Race”. La mai bine de 
30 de ani distanță de la lansarea filmului, travestiul lui Jinkx 
Monsoon confirmă o legătură mai veche a documentarului cu 
comunitatea LGBT.  
Fascinația față de costumele personajelor din „Grey Gardens” se 
continuă și în adaptarea acestui documentar într-un musical de 
succes pe Broadway. Din cele trei Tony Awards cu care a fost 
recompensat spectacolul, unul a fost acordat pentru costume. 
Mai mult decât atât, reconstituirea ficționalizată după viața lui 
Big Edie și Little Edie produsă de HBO în 2009 (cu Jessica Lange, 
respectiv Drew Berrymore în rolurile principale) e foarte atentă 
la detalii scenografice și include chiar o preluare a secvenței 
din documentarul fraților Maysles, în care Little Edie rostește 
celebra replică: „So I think this is the best costume for the day”.  
Little Edie interacționează foarte des cu hainele pe care le 
poartă. Mâinile ei sunt tot timpul ocupate să aranjeze detalii ce 
țin de ținută. Fie că trage mai pe frunte bluza pe care o poartă 
drept eșarfă sau că netezește cu mâinile cutele invizibile de 
pe o altă bluză transformată în fustă cu ajutorul agrafelor și al 
nodurilor, Little Edie retușează în mod continuu detalii care pot 
să nu dea bine pe cameră. Când lucrurile scapă de sub control 
și o agrafă care fixează întreaga arhitectură a vestimentației 
cedează, se retrage rapid pentru a corecta eroarea. Toată această 
atenție obsesivă pentru costum vine din dorința de a performa 
sau este simultană cu ea. După ce în tinerețe și-a ratat șansa de 
a deveni dansatoare și actriță, documentarul fraților Maysles i-a 
oferit lui Little Edie, care avea 56 de ani în momentul filmărilor, 
oportunitatea de a face spectacol. 
Mai mult decât atât, Little Edie și mama ei, izolate și singure în 
ruinele casei lor de vacanță, au crescut într-o societate în care 
apariția publică a femeii era atent codată vestimentar, iar rolul 
ei pendula între misiunea de a crește copii și sarcina de a-și 
distra soțul. Este necesară o a doua privire asupra genealogiei 
familiei Bouvier, de data asta nu pentru a aminti legătura de 
rudenie cu familia Kennedy, ci pentru a sublinia ideea că în acest 
sistem femeia depindea în totalitate de două coordonate: tatăl, 
ca garant financiar ar zestrei, și soțul, în calitate de gardian al 
bunăstării economice a noii familii. Acest model de alcătuire a 
genealogiilor în înalta societate a New York-ului interbelic, dar 
și distribuirea retrogradă a rolurilor sociale în funcție de gen 
(masculin sau feminin) sunt cele două motive care stau la baza 
declinului financiar al personajelor din „Grey Gardens”.
Big Edie a avut curajul să se revolte împotriva acestui sistem 
represiv de normare a identității și de atribuire a unor roluri 
sociale precise în funcție de gen, iar consecințele nu au întârziat 
să apară. De la statutul de aristocrate dintr-o familie atât de 
bogată încât atingea pretenția nobilimii, cele două protagoniste 
au decăzut financiar, fiind nevoite să se descurce la limita 
sărăciei.  
Dovada acestui sistem represiv o constituie momentul în care 
Big Edie este dezmoștenită de propriul tată în urma unei nunți la 
care a apărut îmbrăcată ca o divă de operă. Vestea excluderii din 
testament a venit la două zile după eveniment, ca măsură punitivă 
pentru îndrăzneala de a se afișa în spațiul public neconform cu 
standardele general acceptate. Dacă divorțul de soț în anii ’30 deja 
le șubrezise semnificativ stabilitatea financiară, dezmoștenirea 
le-a condamnat pe Big Edie și pe fiica ei la sărăcie. Într-o altă 
secvență, Little Edie povestește experiența traumatizantă de a 

merge să lucreze la firma tatălui ei. Sub pretextul de a fi întârziat 
cinci minute, tatăl ei o ceartă în fața celorlalți angajați, cerându-i 
să se demachieze, să renunțe la pălărie și la oja de pe unghii. 
Controlul tatălui asupra imaginii lui Little Edie a împiedicat-o 
pe cea din urmă să înceapă o carieră de model, în ciuda faptului 
că dovedise că ar fi putut practica această meserie cu succes. 
Puse în relație cu figurile de autoritate care guvernau familia 
interbelică, costumele devin un element scenografic relevant în 
economia filmului.  
În ciuda faptului că a avut mulți pretendenți, câțiva dintre ei 
numărându-se printre cei mai bogați oameni din State, Little 
Edie nu s-a căsătorit niciodată. Influențată de mirajul unei 
celebrități care ar fi trebuit să vină dintr-un moment în altul, 
Little Edie a refuzat propunere după propunere până când, 
odată cu vârsta, au încetat să mai apără. La fel s-a întâmplat 
și cu mult râvnita celebritate. „But you never fell for marriage”, 
îi reamintește Big Edie într-o conversație despre foști prieteni 
care au cerut-o în căsătorie în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial, apoi adaugă special pentru camera: „France fell but Edie 
didn`t fall”. În „Grey Gardens”, relația personajelor cu ideea de 
căsătorie înglobează o serie întreagă de atitudini față de această 
instituție. În timp ce Big Edie a acceptat căsătoria ca pe o alianță 
economică în care bărbatul asigura venitul financiar, iar inelul 
de pe deget constituia paravanul perfect pentru satisfacerea 
plăcerilor proprii, Little Edie a refuzat milionari precum Paul 
Getty, înapoind inelul de logodnă primit, doar de dragul ideii 
romantice de iubire adevărată. 
Însă relația protagonistelor cu elementele de scenografie nu se 
limitează la costume si inele de logodnă. Grey Gardens este al 
treilea personaj al filmului, oglindind în permanență starea de 
decădere financiară și sentimentul de sfârșit al unei clase sociale 
și al unei generații. În 1972, Big Edie și Little Edie s-au aflat în 
centrul unui scandal care ar fi putut să le coste chiar casa în care 
locuiesc și pe care au evitat atât de mult să o vândă. În urma 
mai multor reclamații din partea vecinilor, o inspecție din partea 
direcției de sănătate a municipalității a declarat proprietatea 
un pericol pentru sănătatea publică. În absența unor renovări 
substanțiale, cele două ar fi fost evacuate din propria casă. 
Povestea celor două a fost preluată de mai multe ziare (printre 
ele numărându-se publicații precum New York Post sau Daily 
News) din cauza legăturii protagonistelor cu Jackie Kennedy. 
Până la urmă, fosta Primă Doamnă a intervenit, asumându-și 
toate costurile pentru curățenie și reparații. În afara acestui 
episod izolat, conexiunile familiei Kennedy cu rezidentele de la 
Grey Gardens au fost limitate. 
Una dintre replicile celebre ale filmului o surprinde pe Little 
Edie în prim-plan în timp ce vorbește despre dificultatea de a 
face diferența între trecut și prezent. Aflat printre secvențele 
de la început, acest moment devine caracteristic pentru viteza 
cu care un deceniu este înlocuit de alt deceniu în poveștile 
protagonistelor de la Grey Garden. Printre mormane de gunoaie 
nestrânse, pereți sparți și bucăți de plafon căzute, prin care își 
ițesc capul pisici și ratoni, Little Edie și Big Edie ascultă muzică, 
fac planuri de relansare a carierelor lor artistice, vorbesc despre 
evenimente din trecut cu aceeași însuflețire și admiră fotografii 
din tinerețea lor. Deși Grey Gardens poartă semne clare ale 
trecerii timpului, iar povara ruinei financiare îndelungate și-a 
lăsat adânc amprenta asupra casei, cele două personaje principale 
se comportă mai degrabă ca niște aristocrate strâmtorate 
de o încurcătură financiară temporară. Succesul ulterior al 
documentarului fraților Maysles răscumpără o parte dintr-o 
istorie personală injustă și pune un reflector pe niște personaje 
a căror șansă a fost nedrept decisă de o societate patriarhală în 
fața căreia Little Edie și Big Edie au refuzat să cedeze. 
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Da, Joris Ivens a fost comunist. Da, Joris Ivens a realizat (și) documentare 
de propagandă. „Acest Leni Riefenstahl al stalinismului” (Waintrop),  
„unul dintre cei mai mari regizori clasici”, „un om care a pus bazele pentru 
cinemaul viitorului” (Sadoul), „pseudo-poet” (Truffaut), „nu un inventator 
de forme, dar un aventurier” (Daney), unul care „confundă ideile cu 
arta” (Grenier), Ivens rămâne în istoria cinematografului ca o figură 
controversată. Însă, pe lângă toate „denumirile” contradictorii pe care 
le-a primit, merită adus în discuție faptul că cineastul olandez  și-a început 
cariera la sfârșitul anilor ’20, fiind așadar unul dintre pionierii genului, 
unul care a ajuns să filmeze în 21 de țări și pe toate continentele (în afară 
de Antarctica) și a cărui operă eclectică ascunde dorința nestăvilită de a 
experimenta cu limbajul cinematografic.
Astăzi, multe dintre deciziile regizorale ale lui Ivens pot părea curate 
blasfemii, însă la momentul respectiv, când normele date de convenții 
și genuri nu se impregnaseră în stilul documentariștilor, joaca și 
experimentul erau permise, ba chiar încurajate de curentele avangardiste 
ale vremii. Nu de puține ori Ivens reconstituia evenimentele, se folosea de 
scenarii, fragmente din materiale de actualități (unele chiar contrafăcute), 
muzică și comentarii din off redundante și chiar de elemente evidente de 
ficțiune (imagini onirice, aluzii la filme de ficțiune) pentru a spune mai 
bine o poveste sau pentru a transmite un mesaj politic. 

Berlin & Filmliga

Traiectoria estetică și ideologică a lui Joris Ivens își are începuturile în 
avangarda vest europeană a sfârșitului perioadei mute. Născut în 1898 într-o 
familie înstărită (tatăl său deținea un lanț de magazine foto), George Henri 
Anton Ivens avea să cunoască lumea artistică în 1921, atunci când vine să 
studieze fotochimia la Berlin (studiase în prealabil economia la Rotterdam, 
pentru a putea prelua afacerea tatălui său). Haosul berlinez de după Primul 
Război Mondial, anturajul boem, manifestările culturale bogate – în „baruri, 
teatre, galerii sau în cluburi puteai vedea o piesă regizată de Max Reinhardt, 
alta de Erwin Piscator, cu un decor realizat de un pictor expresionist”, iar 
în cinematografe rulau filme de Wiene și Murnau – l-au influențat fără 
îndoială pe Ivens, scoțându-l de pe traiectoria „cuminte” pe care o urmase 
viața lui până în acel punct. Însă momentul decisiv pentru startul carierei 
sale de documentarist a avut loc după întoarcerea în Amsterdam. După o 
vizionare privată a filmului lui Vsevolod Pudovkin, „Mat” („Mama”, 1926), 
Ivens și prietenii săi decid înființarea în 1927 a unei societăți dedicate 
proiectării de filme de avangardă sau interzise, care nu erau distribuite în 
Olanda: Filmliga. Activitatea desfășurată de Ivens, cel puțin la început, în 
cadrul Filmliga are un caracter artistic mai puțin pronunțat, fiind mai mult 
practică – deși a fost unul dintre cei cinci redactori ai revistei Filmliga, a scris 

JORIS IVENS - OLANDEZUL CĂLĂTOR AL DOCUMENTARULUI

 J
or

is
 Iv

en
s

de Alexandra Para

 dosar



52                                                                 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂIulie 2016

dosar 

52                                                                 

doar șapte articole în patru ani. Funcția de prim ofițer tehnic îi permite să 
facă numeroase excursii în străinătate și, în mare parte datorită eforturilor 
sale, multe dintre figurile importante ale cinemaului de avangardă din acea 
perioadă ajung să viziteze Filmliga la sfârșitul anilor ’20: Walter Ruttmann, 
Hans Richter, Germaine Dulac, René Clair, Alberto Cavalcanti, Sergei 
Eisenstein, Vsevolod Pudovkin. 
Cu puțin timp înainte să înceapă lucrul la filmele sale binecunoscute, „De 
Brug” („Podul”, 1928) sau „Regen” („Ploaia”, 1929), Ivens are o tentativă de a 
realiza un film de ficțiune bazat pe poemul în proză „Olandezul zburător”, 
scris de Marsman în 1923; însă producția nu se concretizează niciodată, 
deși Ivens revine de două ori asupra ideii până la sfârșitul vieții. Între 1927-
1928 Ivens, împreună cu actorul Hans van Meerten, realizează un studiu 
aprofundat al tehnicilor de filmare „la persoana întâi” sau, altfel spus, al 
tehnicilor de filmare din unghi subiectiv, unul dintre cele mai cunoscute 
experimente din cadrul studiului fiind cel în care camera de filmat este 
așezată în locul potențialului băutor al berii dintr-un pahar, pentru ca după 
ce paharul e golit, interiorul lui să reflecte barul. Experimentele celor doi nu 
au un ecou prea mare, cu excepția unui tratat publicat de Ivens în Filmliga 
pe acest subiect, fapt care duce la încheierea colaborării cu Van Meerten. 

Începuturile: poemul vizual

Încurajat de întâlnirea cu Walter Ruttmann și de vizionarea filmului „Berlin: 
Die Sinfonie der Großstadt” („Berlin: O Simfonie a Orașului”, 1927), care 
l-a impresionat profund și i-a influențat stilul de început, Ivens realizează 
„De Brug”. Scurtmetrajul, deși doar unul dintr-un număr mare de exerciții 
filmate, a câștigat statutul de „prim film” foarte probabil în mod accidental, 
ori poate din cauza faptului că multe dintre celelalte exerciții au rămas 
nefinalizate sau au fost pierdute. „De Brug” s-a bucurat însă de apreciere 
critică, fiind o surpriză pentru prietenii și colegii din Filmliga, sceptici 
înainte de vizionare că eforturile pragmaticului Ivens s-ar putea transforma 
într-un produs artistic. Conform lui Ivens, alegerea podului de cale ferată 
din Rotterdam ca subiect de film a fost mai mult sau mai puțin arbitrară. 
Impulsul care a condus la film pare să fi fost dorința de a studia mișcarea 
și ritmul într-o situație controlată, fără riscul intervenției umane, de a 
cărei complexitate se temea: „Am căutat un subiect pentru un studiu mai 

minuțios al ABC-ului mișcării și ritmului, neavând încredere în mine în ceea 
ce privește gestionarea complexității unei povești sau a mișcării ființelor 
umane. [...] Pentru mine, podul a fost un laborator de mișcări, tonuri, forme, 
contraste, ritmuri și relațiile dintre toate acestea. [...] În toate filmele pe 
care le-am văzut la Filmliga am observat o varietate bogată de imagini și 
de expresii, dar din discuțiile cu cei care au realizat filmele, am rămas cu 
senzația că aceștia lucrau fără cunoștințe tehnice și artistice. Ce am vrut a 
fost să găsesc câteva reguli generale, legi ale continuității mișcării.”1 (Joris 
Ivens)
Prietenii lui Ivens nu l-au considerat niciodată pe acesta prea înclinat spre 
reflecții intelectuale, spunând că „viziunea lui asupra lumii era practică și 
intuitivă,”2 lucru destul de ușor de desprins din declarațiile regizorului, dar 
și din acest prim film finalizat. Pentru Ivens, ca și pentru alți realizatori 
de film independent din această perioadă, montajul era un element 
central al muncii sale (lucru dat și de formația sa tehnică), regizorul fiind 
influențat în metodologia sa de studiile făcute pe tehnicile de filmare și de 
editare din filme ca „Crucișătorul Potemkin” („Bronenosets Potyomkin”, r. 
Serghei Eisenstein, 1925), „Arsenal” (r. Alexander Dovcenko, 1929), „Mat” și 
„Napoléon” (r. Abel Gance, 1927). „De Brug”, unul dintre cele mai importante 
poeme vizuale ale lui Ivens, păstrează, pe lângă latura pronunțat abstractă 
(podul este filmat din toate unghiurile: de la nivelul șinelor de cale ferată, 
de deasupra turnurilor sale și de sub acestea, de pe vasele care trec pe 
sub el etc.), o anumită continuitate narativă și chiar o oarecare urgență a 
mișcărilor de urcare și de coborâre a podului în așteptare trecerii trenului, 
eveniment cu care Ivens încheie filmul. 
În aceeași estetică de început aplicată în „De Brug” se înscrie și „Regen”. 
Acest poem vizual de cincisprezece minute „a fost acceptat ca un clasic al 
erei mute târzii”3. Proiectul a fost conceput, filmat și editat pe o durată de 
doi ani, în mod oarecum surprinzător pentru subiectul filmului: ploaia pe 
străzile Amsterdamului. Proeminența cadrelor strânse (bălțile, țiglele udate 
de ploaie ale caselor, figurile umane ascunse de umbrele) se încadrează 
mai mult într-o stilistică abstractă sau de ficțiune, fiind o opțiune ce se 
depărtează în mod asumat de stilul cunoscut de public din materialele 
de actualități, care încercau captarea realității prin cadre cât mai largi. 
Personajul nu este orașul, ci ploaia și felul în care aceasta modifică ritmul 
orașului, mișcările trecătorilor și aspectul general al locurilor. Legătura 
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dintre factorul natural (ploaia) și cel uman este incontestabilă și exploatată 
de o cameră dinamică, ținută în mână, lucru care a permis captarea unor 
imagini fluide, fiecare cadru fiind construit pe un anumit tip de mișcare. 
În „Regen”, devine vizibilă afinitatea lui Ivens pentru stilurile practicate 
de Cavalcanti și Flaherty în filmele lor; întâlnirea dintre cameră și subiecții 
umani este accentuată, ritmul este mult mai spontan și mai puțin bazat 
pe artificialitatea montajului, așa cum era în cazul filmelor realizate de 
Ruttmann și de alți cineaști inspirați de școala sovietică. 

La comandă (perioada olandeză)

Finalizarea lui „Regen” a coincis mai mult sau mai puțin cu perioada în care 
Ivens a realizat o serie de filme pentru Sindicatul Olandez al Muncitorilor 
din Construcții - „Wij Bouwen” („Noi construim”, 1930) - și care a marcat 
începutul unei faze complet noi în cariera documentaristului olandez. 
Așadar, după o serie de proiecte artizanale dedicate comunității filmului 
de avangardă, Joris Ivens începe să realizeze filme sponsorizate de diferite 
organizații și companii, cu mesaj prozaic, adresate unui public extrem de 
diferit de primul: muncitori și lideri ai sindicatului, al căror interes pentru 
filmul de artă sau pentru film în general era inexistent. Filmele ce aparțin 
acestei serii serveau unui scop dublu, și anume aniversarea de zece ani a 
sindicatului și atragerea de noi muncitori. Unele dintre aceste filme prezintă 
pur și simplu tehnici folosite în construcție, cum ar fi turnarea de ciment 
pentru construirea unui etaj într-o clădire, activități din birourile centrale 
sindicale, din taberele de vară, sau analize ale arhitecturii olandeze din 
acea perioadă. „Tema centrală era mândria profesională a muncitorilor 
constructori. Aceasta era într-adevăr vechea idee de breaslă: mândria și 
importanța unui om care muncește cu mâinile sale, care construiește 
fabrici, case, școli și baraje. Mândria muncii în sine, a rezultatelor sale și 
funcția sa în societate, și sentimentul de demnitate, solidaritate și forță care 
vine din această mândrie.”4 (Joris Ivens)
Faza filmelor sponsorizate nu este una lipsită de importanță și de valoare 
în opera lui Ivens, conținând mai multe filme importante, cum ar fi 
„Zuiderzeewerken” (1930) și „Philips Radio” (1931). Acesta din urmă este 
unul dintre cele mai apreciate filme din perioada de început a carierei 
sale și descrie procesul de muncă din fabrica Philips, de la suflatul sticlei 
pentru realizarea valvelor, asamblarea aparatelor radio și până la activitatea 

din laboratoarele de cercetare. Filmul a fost realizat la invitația companiei 
cu nume omonim (Philips Radio), care i-a dat mână liberă artistului și un 
buget extrem de generos, reprezentații fabricii fiind interesați mai puțin 
de o reclamă explicită, și mai mult de creșterea prestigiului fabricii prin 
realizarea unui proiect artistic. Stilul abordat de Ivens în „Philips Radio”, 
primul său documentar sonor, se distanțează astfel de cel abordat în cazul 
documentarelor din seria „Wij Bouwen”, fiind unul mult mai elaborat și 
mai apropiat de filmele-simfonii ale sale („De brug”, „Regen”), dar și de 
„Berlin: Die Sinfonie der Groβstradt” (Walter Ruttmann); acesta folosește 
cu virtuozitate montajul de inspirație sovietică, unul dintre indicatoarele 
avangardei cinematografice în perioada respectivă, care lasă loc unui ritm 
de multe ori frenetic, unei continuități rupte, precum și unor manierisme ale 
filmului mut, cum ar fi supraimpresiunile sau mișcarea accelerată. Alături 
de „De Brug” și „Regen”, „Philips Radio” compune o triadă de documentare 
care se bucură de o înaltă apreciere critică, datorită esteticii abordate și a 
lipsei mesajului politic.

Radicalizarea

Intrarea sub aripa sovietică s-a produs după ce Ivens a vizitat URSS-ul în 
1930 la invitația lui Vsevolod Pudovkin. La Moscova, Joris Ivens a simțit cu 
adevărat febra revoluționară, a cunoscut numeroși cineaști, iar filmele lui 
s-au bucurat de un număr mare de proiecții și de recenzii publicate în presa 
rusă. În plus, a avut ocazia să poarte numeroase discuții cu reprezentanți ai 
clasei muncitoare, fiind expus astfel la comentariile și criticile acestora: un 
membru din audiență i-a reproșat că în „Zuiderzeewerken” a prezentat prea 
puțin condițiile de muncă ale muncitorilor. Vizita în Uniunea Sovietică i-a 
lăsat o impresie atât de puternică olandezului, încât acesta a promis că va 
reveni și va realiza un film acolo cu prima ocazie. Ivens s-a ținut de cuvânt 
și doi ani mai târziu a realizat „Pesn o Gerojach” / „Komsomol” („Cântecul 
Eroilor”, 1933), povestea construirii unui nou furnal în orașul industrial 
Magnitogorsk din Urali. Filmul s-a bucurat de o înaltă apreciere din partea 
sovieticilor, care l-au pus pe lista celor zece filme proiectate la celebrarea 
finalizării Planului pe Cinci Ani. 
Întors în Amsterdam, realizează o versiune mai radicală (și cu sunet) a 
„Zuiderzeewerken”, „Nieuwe Gronden” („Un Pământ Nou”, 1933), bătălia 
cu natura din „Zuiderzee” transformându-se într-o luptă de clasă în 
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„Nieuwe Gronden”. Aproape concomitent cu acest film, Ivens finalizează 
un alt proiect al său, numit „Borinage” (1934), despre o grevă a minerilor 
din zona Borinage, din Belgia, în care, pentru a spune cât mai bine povestea 
minerilor exploatați de companiile miniere, a recurs la reconstituiri ale unor 
evenimente anterioare (greva se încheiase), cel mai faimos fiind un marș al 
minerilor cu un portret al lui Karl Marx. 

„Spanish Earth”

Pentru că relațiile cu Uniunea Sovietică ale regizorilor străini începuseră 
să fie afectate de presiunile partidului comunist, Ivens a aranjat plecarea în 
Statele Unite, pentru a lucra la un proiect, „The Spanish Earth” (1937), scopul 
proiectului fiind strângerea de fonduri pentru trimiterea de ambulanțe 
către Spania, în contextul războiului civil spaniol.
Împreună cu John Fernhout, Ivens a călătorit în Spania pentru a filma 
ciocnirile dintre republicani și naționaliști din jurul Madridului, precum 
și starea de asediu declanșată de bombardamentele aeriene. Regizorul și 
colaboratorii săi au construit întreaga relatare a evenimentelor în jurul unui 
personaj: Julian, un țăran înrolat în armata republicană, dar care apare până 
la urmă doar în patru scene din versiunea finală a filmului (acesta a dispărut 
pe front, după filmarea secvenței din satul său). Manipularea imaginilor 
este realizată impecabil în post-producție cu ajutorul comentariului sonor 
scris și narat de Ernest Hemingway și a montajului: numeroase figuri 
individuale ale luptătorilor sunt identificate de narator cu numele complet, 
pentru ca soarta lor să capete un plus de dramatism în ochii spectatorilor, 
iar montajul complex integrează povestea dureroasă a doi băieței uciși de 
bombardamentele aeriene pe străzile Madridului, precum și numeroase 
prim-planuri ale unor trecători, vizibil afectați emoțional de pericolul 
iminent. 
„The Spanish Earth” este unul dintre cele mai cunoscute filme realizate de 
Ivens în colaborare cu Frontul Popular și, în același timp, unul dintre cele 
mai emblematice din punct de vedere estetic pentru întreaga sa carieră. 
Nevoia lui Ivens de a interveni asupra evenimentelor, de a le da un plus de 
dramatism - în acest caz prin personalizarea forțată a poveștii surprinse de 
aparat, dar și prin reconstituiri -, este un impuls pe care regizorul olandez 
îl va simți pe parcursul întregii sale cariere. Narativitatea filmelor de 
Hollywood se regăsește clar transpusă în opera lui: un element dezvoltat de 
Ivens în „The Spanish Earth” este o așa-zisă „mizanscenă de documentar”, 
un stil de filmare inspirat de gramatica limbajului hollywoodian; acest 
mecanism l-a ajutat pe regizor să „aranjeze” continuitatea spațio-temporală 
a evenimentelor și să utilizeze mărci ale filmelor de ficțiune filmate în studio 
(apar planuri-detaliu, cadre de tip plan-contraplan, unghiuri de filmare care 
accentuează frumusețea imaginii etc.). 
Thomas Waugh subliniază foarte bine în cartea sa publicată în 2016, „The 
Conscience of Cinema: The Works of Joris Ivens 1926-1989”, motivul pentru 
care Ivens nu a trebuit să răspundă frecvent criticilor ulterioare aduse 
intervențiilor sale manipulatoare: „Ortodoxia intervenționistă de la sfârșitul 
anilor ’30 nu a fost mai puțin universală decât ortodoxia cinemaului direct 
sau vérité de după 1960. Cineaștii și criticii de la sfârșitul anilor treizeci s-au 
pus de acord asupra necesității dramatizării evenimentelor, a «revitalizării» 
lor, cum s-ar spune. Mizanscena lui Ivens, realizată în colaborare cu 
subiecții, a fost parțial o reacție la impersonalitatea jurnalelor de știri și a 
celorlalte medii jurnalistice.”5 
Un alt succes din perioada americană, „Power and The Land” (1940), i-a 
adus regizorului oportunitatea să atingă cea mai mare audiență din întreaga 
sa carieră, prin intermediul propagandei în favoarea New Deal, seria de 
măsuri economice de influență socialistă adoptate de Franklin D. Roosevel 
la începutul anilor ’30, menită să revitalizeze economia americană după 
Marea Criză Economică de la finalul deceniului anterior. În acest film, Ivens 
descrie viața familiei Parkinson, deținătore a unei ferme din Ohio, înainte și 
după cablarea la rețeaua de energie electrică, deși în realitate ferma dispunea 
deja de electricitate. Puternic înscenat, documentarul despre procesul de 
alimentare cu energie electrică a zonelor rurale din SUA a fost numit de 
către R.M. Barsam, un istoric american de film documentar, o combinație 
de „poezie, politică și fotografie, într-o declarație de o frumusețe și o putere 

neobișnuite”6. Dincolo de tonul glorios de propagandă folosit, Ivens a reușit 
în sfârșit să își construiască observația în jurul elementului uman, lucru de 
care se temuse la începutul carierei, după cum a declarat chiar el.
Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial marchează un punct important 
în traseul cinematografic al lui Joris Ivens. După ce încheie aventura 
americană și un proiect comandat de guvernul olandez în Indiile de 
Est Olandeze („Indonesia Calling”, 1946), Ivens își petrece următorii 
ani realizând filme de propagandă (anti-americană și de venerație a lui 
Stalin) în Blocul de Est, lucru care i-a adus eticheta de „Leni Riefenstahl a 
stalinismului”, pusă de unii critici de film. Dificultatea de a lucra în Moscova 
l-a determinat pe Ivens să facă un compromis și să realizeze filme în alte 
capitale din Blocul de Est, cum ar fi Praga, Varșovia sau Berlinul de Est, și să 
caute finanțări de la tot felul de organizații satelit. Filmele sale din această 
perioadă au acoperit teme ca mișcarea tineretului („Freundschaft Siegt” – 
„Prietenia triumfă”, 1952) sau mișcarea uniunilor („Das Lied der Ströme” 
– „Cântecul râurilor”, 1954). Aceste filme au circulat foarte rar în vest, 
din cauza ideologiei politice promovate și nu fac obiectul studiului foarte 
multor critici, deși reprezintă o perioadă în care Ivens continuă dezvoltarea 
modului de manipulare a materialului de știri și de operare cu elementele 
de ficțiune atât de dragi lui.
Ieșirea din gaura neagră sovietică se produce la sfârșitul anilor ’50, când 
Ivens se mută la Paris și începe ceea ce este considerată perioada matură 
a operei sale. Eliminarea conținutului puternic politizat și revenirea la 
un lirism care amintește de perioada de început a carierei lui sunt datele 
importante ale perioadei următoare. „La Seine a rencontré Paris” (1957) 
sau „Pour le Mistral” (1966) sunt două exemple de investigație lirică a unor 
elemente naturale, aducând aminte de vechiul „Regen”. Deși valoarea 
filmelor de după Al Doilea Război Mondial este contestată în mare de 
critici (anii de filme de propagandă au funcționat ca un stigmat pe opera 
olandezului), există câteva excepții care vorbesc despre dorința lui Ivens 
de a experimenta cu limbajul cinematografic: în „L’Italia non è un paese 
povero” („Italia nu e o țară săracă”, 1960), de exemplu, acesta se joacă prin 
inserarea unor elemente de ficțiune (băiatul care visează că zboară deasupra 
unei rafinării), a unor fragmente de animație și prin unele aluzii directe la 
capodopere cinematografice (băiatul din centrifugă, aluzie la episodul cu 
Antoine Doinel din „Le 400 coups”, r. François Truffaut, 1959), oferind astfel 
un omagiu cinemaului de ficțiune care i-a servit de atâtea ori și avea să îi mai 
servească în continuare.
 
Vietnam: „Le 17ème Parallele”

Anii ’60 aduc în viața agitată a regizorului olandez o nouă pasiune politică: 
războiul din Vietnam. După un scurtmetraj militant împotriva războiului: 
„Le Ciel, la terre” (1966) și un proiect colectiv, „Loin du Viêt-nam” (1967), 
Ivens se întoarce în Vietnam – mai exact în zona Vinh Linh, cunoscută și 
ca „linia de foc” – pentru un proiect de lungmetraj, „Le 17ème Parallele” 
(1968), poate cel mai curajos din cariera sa (având în vedere pericolul la 
care s-a expus echipa de filmare), realizat pe 16 mm și în care regizorul 
folosește pentru prima oară sunetul sincron. Planul lui a fost de la început 
să concentreze filmul în jurul a una sau două figuri (de preferat feminine), 
care să fie reprezentative pentru felul în care își trăiau viețile membrii 
comunității respective, lucru care s-a și întâmplat, sub forma lui Miên, 
lidera poliției locale, în vârstă de 23 de ani, și Thu, conducătoarea satului, în 
vârstă de 26 de ani. Deși aflat într-o zonă clară de conflict, amenințată din 
moment în moment de bombardamente aeriene, Ivens nu și-a stăpânit nici 
de această dată impulsurile intervenționiste, care au făcut ca mare parte din 
materialele filmate în sat sau pe câmp să fie reconstituite, „o strategie care 
a fost dintotdeauna centrală în repertoriul tehnic al lui Ivens, și una pentru 
care nu a simțit că trebuie să se scuze, nici chiar în 1966.”7

Riscul la care s-a expus întreaga echipă de filmare  a condus în cele din  
urmă la un material elaborat, bogat în detalii despre viața comunității din 
zonă, compusă în mare parte din femei (bărbații erau fie pe front, fie trimiși 
să reconstruiască drumuri și baraje). Expunerea ritmului vieții, încet și 
ordonat, în ciuda bombardamentelor, reprezintă unul dintre marile merite 
ale filmului, alături de câteva momente extrem de puternice: capturarea 
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unui pilot american și confruntarea acestuia cu membrii comunității, 
rămășițele altui pilot doborât de vietnamezi sau copiii din sat care învață să 
strige „hands up” / „mâinile sus”. 

Semi-documentarul lui Ivens

Ecourile exercitate de cinéma vérité (înțeles în sensul dat de Jean Rouch, 
adică al unui tip de cinema în care există o interacțiune evidentă între 
cineast și subiectul său, interacțiune care poate ajunge până la provocarea 
subiectului) în cinemaul mondial se simt în acest punct până și în opera lui 
Ivens. Acestea sunt integrate, însă, într-o schemă de manipulare a realității, 
în care oscilează diferite tehnici preferate de regizorul care nu suferea 
naturalismul excesiv al multor cinéastes-direct (adică a cineaștilor așa-ziși 
„observaționali”, care urmăreau să realizeze documentare în care atât 
subiecții, cât și publicul, să uite de prezența camerei de filmat) și tendința 
de acumulare de către aceștia a unor detalii superficiale în defavoarea 
conținutului „cu adevărat important”. Documentarul realizat în perioada 
războiului din Vietnam este una dintre primele mostre de infuzie reală 
a inovațiilor tehnice și stilistice aduse de noile tendințe, iar felul în care 
Ivens a integrat noile estetici ale documentarului în filmele sale vorbește 
despre credința sinceră a acestuia în importanța combinației dintre pasajele 
observaționale și cele dramatizate, care îi marchează întregul parcurs 
regizoral.
Dorința acestuia de a depăși suprafața lucrurilor, de a prezenta o variantă 
trecută prin filtrul analizei sale, a fost manifestată și în documentarele 
anterioare, mai ales prin episoadele de reconstituire a unor momente 
(„Power and the Land”, „Spanish Earth”). În cazul „Parallele”, ar fi putut 
foarte ușor să se folosească de puterea discursului direct al subiecților în fața 
camerei pentru a trece de suprafața războiului din Vietnam, însă materialul 
direct a fost păstrat la nivel minim (doar două confruntări directe cu camera, 
a comisarului politic și a unui băiețel, Duc). Condițiile de filmare din timpul 
conflictelor armate, bugetul limitat, dar și atitudinea lui Ivens legată de noile 
estetici au condus la crearea unui material ce combină o stilistică de semi-
documentar tradițional mut (sunt integrate chiar pasaje contemplative, cu 

un efect liric pronunțat) cu noile, la vremea respectivă, metode vérité. 
Waugh pune aceste opțiuni pe seama unei „sensibilități brechtiene” de care 
Ivens ar fi dat dovadă, manifestată printr-o încercare de limitare a implicării 
emoționale a spectatorilor în timpul vizionării filmului. Reconstituirile, dar 
și celelalte tehnici folosite pentru manipularea realității sunt văzute așadar 
de Waugh ca o strategie brechtiană, care ar solicita un răspuns rece, rațional 
al spectatorului. 
O altă interpretare a stilului lui Ivens, de „dirijare” a realității, manifestat 
în multe dintre filmele sale mai vechi, cum ar fi „Komsomol” sau „Spanish 
Earth”, o realizează Louis Marcorelleres, în articolul „Parallele”, publicat 
în Cahiers du Cinéma, în 1968. Acesta vede tehnicile de semi-documentar 
ale regizorului olandez ca pe o încercare de dezambiguizare a realității, 
în contextul unui cinema direct care propunea ideea de ambiguitate, de 
ilizibilitate a lumii. Afinitățile politice ale lui Ivens au transmis însă o doză 
puternică de pragmatism și precizie operei sale militante, nelăsând la voia 
întâmplării sensul unor evenimente istorice. Adevărul lui Ivens este prezent 
în toate semi-documentarele sale printr-o interpretare unică a realității, 
undeva între spontaneitate observațională și control asupra evenimentelor 
din fața camerei, specific filmelor de ficțiune.

1. Joris Ivens, The Camera and I, ed. New York: International Publishers, p.  
67
2. Hans Schoots, Living Dangerously – A biography of Joris Ivens, , ed 
Amsterdam University Press, 1995, p. 25
3. Thomas Waugh, The Conscience of Cinema – The Works of Joris Ivens 1926-
1989,  Amsterdam University Press, 2016, p. 88
4. Joris Ivens, The Camera and I,   p. 43
5. Thomas Waugh, The Conscience of Cinema – The Works of Joris Ivens 1926-
1989, p.206
6. Ibidem, p. 257
7. Ibid., p. 532
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JEAN-LUC GODARD 

ȘI 

FILMUL- PROCES

Îmi propun în acest eseu să văd în ce măsură Godard crede într-o 
esență a cinemaului și în posibilitățile acestuia de a ajunge la real și la 
adevăr, scop în care voi încerca să înțeleg care e raportul lui Godard 
cu una dintre cele mai influente și cunoscute teorii referitoare la 
această problemă – realismul bazinian1. Ideea la care voi ajunge e 
aceea că Godard caută o esență a realului și e preocupat de relația 
cinemaului cu adevărul, dar că face acest lucru prin metode care, 
de cele mai multe ori, contrazic o estetică și o viziune ca cea realist-
baziniană (asociată în genere cu preocuparea pentru realitate și 
adevăr). Voi deduce apoi că această căutare presupune o aruncare 
în aer a convențiilor și a seturilor de norme și că ea se realizează sub 
forma filmului-proces. Voi examina și alte aspecte presupuse de 
felul în care are loc căutarea la Godard. 
Pe alocuri, argumentele expuse (ale mele sau ale altora) se vor bate 
cap în cap, lucru pe care voi încerca doar rareori să-l atenuez. Mă 
interesează aici să cercetez niște aspecte ale cinemaului godardian 
și nu neapărat să ajung la un consens al argumentelor (coerența și 
valabilitatea teoriei la care voi ajunge nu țin (doar) de asta). Filmele 
și gândirea lui Godard sunt, de altfel, pline de paradoxuri și de 
contradicții. 
Perioada pe care o am în vedere se întinde de la debutul lui Godard 
până în 1967 inclusiv2. Unele dintre citatele lui Godard la care voi face 
referire sunt luate din interviuri care depășesc, cronologic vorbind, 
perioada menționată. Includerea lor este însă justificată de relevanța 
lor pentru subiectul care mă interesează în acest eseu. 
Una dintre cele mai cunoscute și influente teorii referitoare la o 
posibilă esență a cinemaului este cea a lui André Bazin. Redusă la 
pilonii săi principali, teoria lui Bazin ar suna așa: 
1.  Specificul și esența cinemaului țin de legătura sa cu realitatea. 
2.  Legătura aceasta este una directă, cvasipură la nivel de percepție și 
este favorizată de felul în care funcționează și este construit aparatul 
de filmat – natura sa mecanică asigură o intervenție minimă a 
autorului asupra realității, precum și acea cvasipuritate a percepției. 
3. Adevărul se află în mod manifest în realitate iar misiunea 
cinemaului este revelarea acestui adevăr printr-o relație directă cu 
realitatea. Adevărul e „out there” și tot ce trebuie autorul să facă este 
să știe cum să se uite la lume, la realitate și atunci el va putea ajunge 
la adevăr. 
4.  Acest mod de a te uita la lume presupune în cinema recurgerea 

la niște procedee și elemente formale care asigură o intervenție cât 
mai mică a autorului asupra realității: continuitate spațio-temporală, 
cadru lung, mizascenă în adâncime, montaj redus la minimum.  
5. Autorul trebuie să respecte și să pună în valoare o anume 
ambiguitate caracteristică realității, precum și (o relativă) libertate 
a privirii spectatorului (unul dintre motivele pentru care Bazin 
elogiază montajul în cadru pe care îl realizează Wyler și Welles vs. 
montajul ca relație între cadre). 
Spre deosebire de Bazin, Godard nu pare să creadă într-o esență 
realistă a cinemaului (în orice caz, nu așa cum e ea formulată de 
Bazin) și, implicit, nici în capacitatea acestuia de a ajunge la adevăr 
(cu alte cuvinte, nu pare să adere la concepția conform căreia 
adevărul, esența realității se află în lume ca atare și tot ceea ce 
trebuie să fac e să găsesc acel mod de a mă uita la lume care mă 
va conduce la acest adevăr). Peter Wollen spune undeva în finalul 
eseului său despre „Le vent d’est”: „Cinemaul nu poate arăta sau 
revela adevărul întrucât adevărul nu e «out there» în lumea 
reală, așteptând să fie filmat. [s.m.] Ceea ce poate face, însă, 
cinemaul este să producă semnificații iar semnificațiile au nevoie, 
mai mult sau mai puțin, de o intrigă/trebuie construite, dar asta 
nu în raport cu un reper abstract sau cu un criteriu al adevărului, 
ci în relație cu alte semnificații [apropo de metoda citării, n.m.] (...) 
Funcția sa [a cinemaului alternativ/„counter cinema”, n.m.]  e să lupte 
contra fanteziilor, ideologiilor și mijloacelor estetice ale unui cinema 
cu propriile fantezii, ideologii și mijloace estetice antagonice.”3 
Relația dintre cinema și realitate/adevăr nu e una directă în viziunea 
lui Godard: „Arta nu e doar o oglindă. Nu există pur și simplu doar 
realitatea și camera-oglindă. (...) Am descoperit că nu poți separa 
oglinda de realitate. Nu le poți distinge atât de clar. Cred că filmul nu 
e ceva înregistrat de cameră; filmul e realitatea filmului mișcându-
se de la realitate spre cameră. E undeva între ele.”4 Apropo de 
aceste spații intermediare, Youseff Ishaghpour spunea în cartea 
sa de conversații cu regizorul că „Godard (...) vede cinemaul ca pe 
o multitudine de posibilități necunoscute, care nu puteau fi 
realizate prin dezvoltarea posibilităţilor deja existente, 
ci prin pauze, întreruperi, printr-un dezechilibru perpetuu, 
prin inversiuni și răsturnări [s.m.] (...). Godard a lucrat mereu 
în acea pauză, în spațiul dintre, pe frontiera neclară și schimbătoare 
dintre ficțiune și document, în spațiul dintre artă și viață (arta lui, 

de Anca Tăbleț
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viața lui), între imaginea realității și realitatea imaginii.” Și, puțin 
mai încolo: „Opera lui Godard constă nu numai în inserarea unor 
conjuncții acolo unde nimeni altcineva nu le poate vedea, ci și în 
inserarea unor disjuncţii, breșe și pauze (...) acolo unde, 
aparent, există o unitate simplă. [s.m.]”5 La rândul său, Jean 
Pierre Gorrin, coautor, alături de Godard, al unor filme din perioada 
grupului Dziga Vertov, spunea următoarele: „Filmul e un mod 
de a deconecta legăturile normale ale realităţii. [s.m.]. 
Nu e nimic mai abstract decât o imagine sau un sunet, dar această 
abstracțiune provine dintr-o anume realitate și această abstracțiune 
are puterea de a te întoarce asupra propriei realități. De aceea 
facem filme [se referă la grupul Dziga Vertov, n.m.] care îi întorc pe 
spectatori asupra acestei realități, pentru că, uitându-se la film, ei 
pot să aleagă unul, două, trei elemente și să se descurce cu ele în 
propriile vieți. Ăsta e feedback-ul.” 6 
Împărțirea filmului în documentar și ficțiune e contestată de Godard 
și de Gorrin: „Noi credem că distincția dintre documentar și ficțiune 
e falsă. Totul e ficțiune pe ecran. Asta a demonstrat Dziga Vertov în 
jurnalele revoluției bolșevice. Termenul cinéma-vérité vine direct de 
la Vertov, dar a fost prost tradus. Termenul folosit era «Kino Pravda». 
«Pravda» în rusă înseamnă «adevăr», dar ăsta era, de asemenea, titlul 
ziarului bolșevic. Ceea ce Vertov a vrut să spună prin «Kino Pravda» 
era «Kino B.» – «B» de la «Bolșevic». Vertov făcea de fapt filme de 
ficțiune, utilizând elemente ale realității, așa cum face toată lumea.” 7 
Iar Godard nu se sfiește să atragă  atenția asupra acestui lucru; deseori 
artificialitatea e făcută să sară în ochi: sângele e prea roșu pentru 
a fi sânge real – „nu e sânge, e roșu”, tinerii revoluționari din „La 
chinoise” se „luptă” cu tancuri și mitraliere de jucărie, personajele 
țipă sau plâng într-un mod care caricaturizează și exagerează actul 
în sine – ceea ce duce și la o distanțare emoțională și la îngreunarea 
oricărei identificări emoționale. 
Și materialitatea cinemaului (a peliculei), care joacă un rol esențial 

în ontologia cinemaului la Bazin, e pusă sub semnul întrebării de 
Godard: David Sterritt povestește că, într-un interviu cu regizorul, 
Godard a afirmat că montajul are puterea de a șterge, de a anula 
aparenta materialitate a imaginilor individuale. Imaginea A și 
imaginea B pot fi cât se poate de materiale, dar tăietura care le 
reunește dă naștere unui lucru nou, conceptual, abstract8. În plus, 
mecanismul percepției însăși (vezi persistența retiniană9), precum și 
cel al aparatului cinematografic (vezi Baudry10) conțin în ele aceste 
premise – în „Le petit soldat”, Bruno spune „Fotografia e adevăr 
[pentru că suprinde un moment indivizibil, n.m.]”, dar cinemaul, prin 
modul său de funcționare, „e adevăr [de doar] 24 de ori pe secundă.”
Ce mi se pare însă paradoxal la Godard e că, deși pornește de la 
premisa ficțiunii, a incapacității de ajunge la o esență, la un adevăr 
– de unde și totala asumare a tehnicilor și procedeelor non-realiste, 
montaj vs. cadru lung, aplatizarea imaginii vs. profunzimea câmpului 
(vezi un eseu legat de asta, al lui Drew Morton: „Godard’s comic strip 
mise-en-scène”11), sunet sincronizat cu imaginea vs. desincronizări 
sunet-imagine, fragmentare vs. continuitate (András Bálint Kovács 
vorbește în cartea sa, „Screening Modernism” despre „discontinuitate 
radicală” în cazul lui Godard) ș.a.m.d. -, el pare să fie într-o continuă 
căutare a acesteia. În aceeași direcție bate și obsesia sa legată de 
capacitățile limbajului verbal și de problemele (auto)exprimării – 
„Vivre sa vie” și „Alphaville”, „2 ou 3 choses que je sais d’elle” sunt 
câteva exemple în acest sens; în „2 ou 3...” un fragment de voice over 
pune în lumină nevoia unui limbaj care să exprime cât mai fidel 
realitatea: „Și totuși limba în sine nu poate să definească cu acuratețe 
o imagine. De exemplu... de exemplu cum redai evenimentele? Cum 
să spui sau să arăți că la 4:10 p.m. în acea după amiază Juliette și 
Marianne au venit la garajul în care lucrează soțul lui Juliette? 
Calea corectă, calea greșită... cum poate cineva spune cu exactitate 
ce s-a întâmplat?” Philippe Dubois vede în Godard „un cineast care, 
de-a lungul carierei sale, și-a arătat, în diverse forme, atât iubirea, 
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cât și neîncrederea în cuvinte, deschizându-și opera către o relație 
dialectică între ordinea vizibilului și cea a lizibilului.”12

Dar inclusiv faptul că Godard aruncă toate convențiile în aer spune 
ceva despre căutarea sa: pe de o parte, demersul lui Godard pune în 
lumină caracterul arbitrar și artificial al convențiilor. Dar în același 
timp el curăță terenul de tot acest balast tocmai pentru a asigura o 
bază pentru căutările sale, pentru a învăța de la zero cum se face 
film. Iată ce spune Godard despre „La chinoise”, de pildă: „În «La 
Chinoise» ideea mea era să redescopăr cinemaul, să o iau de la 
început. Așa că am folosit culori de bază pentru un film asemenea 
[«basic colors for a basic movie»]. Totodată, sunt puține mișcări de 
cameră. Și asta a fost intenționat, pentru că era vorba despre un 
început. La fel cum nu erau mișcări de cameră nici în primele filme 
Lumière.”13

Paradoxal e iarăși faptul că deși aruncă în aer toate procedeele 
convenționale, pentru a face asta are nevoie să recurgă la ele 

(desigur, fără să le folosească cu aceleași scopuri ca realizatorul de 
film clasic/tradițional). Unele dintre filmele lui Godard vădesc „nu 
doar toleranța, ci chiar afecțiunea - chiar dacă un tip cam excentric 
și diferit de afecțiune – pentru tipurile de filme la care s-ar înghesui 
spectatorii mainstream. În fiecare caz Godard celebrează și critică 
simultan materialele convenționale care și-au făcut loc în scenariile 
lui.”14 La rândul lor, seturile de norme la care recurge Godard (pentru 
a le pune în lumină caracterul arbitrar) nu ajung, spune Bordwell, la 
o sinteză - ele sunt făcute să intre în coliziune (ceea ce duce aproape 
de o autoanihilare a filmului). O varietate de tendințe, ireconciliabile 
în mod logic, coexistă în filmele lui Godard; contradicția și paradoxul 
(tendințe vizibile inclusiv în interviurile lui) sunt la ele acasă în 
filmele sale.15

La Godard, spune Wollen, relația cu ficțiunea este legată de 
„fascinația [sa] pentru natura înșelătoare și disimulantă a 
aparențelor, pentru imposibilitatea de a citi o esență în suprafața 
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sa fenomenală, de a vedea sufletul într-un trup, de a putea distinge 
adevărul de minciună.”16 Dar cum ajungi la esență când lucrezi cu 
imagini? Imaginea nu e „juste une image”, ea vine cu propriul bagaj 
de semnificații – ele nu sunt neapărat inerente, dar, chiar și așa, 
imaginea are potențialul de a genera asocieri și trimiteri. Și asta nu 
neapărat în sensul montajului kuleșovian și al unor tipuri de montaj 
eisensteinian, unde cadrele în sine sunt golite de semnificație, iar 
sensul se naște din asocierea sau ciocnirea cadrelor – sensul fiind 
astfel unul total abstract și depinzând doar de procesele mentale 
și emoționale ale spectatorului. Mă refer la faptul că imaginea are 
sau capătă o proprie încărcătură, dată de circulația sa în cultură, de 
folosirea și răs-folosirea ei, apropo de metoda citării (de altfel, Godard 
recurge de multe ori la imagini prefabricate, preexistente - postere, 
semne, fotografii, picturi, reclame etc.), sau pur și simplu de tendința 
minții de a găsi explicații, de a atașa semnificații („Dacă te uiți la 
ceva anume, e un spectacol, fie și dacă ceva-ul în cauză e un perete. 
Mereu am dorit să fac un film despre un perete. Dacă chiar te uiți 
la un perete, sfârșești prin a vedea lucruri în el.”17). Cu alte cuvinte, 
„atâta timp cât există imagini, e imposibil să elimini fantezia.”18 Sau, 
cum ar spune un personaj din „La chinoise”, „Poate că realitatea nu i 
s-a arătat încă nimănui.”
Sterritt, de exemplu, observă că „sunetele și imaginile cinematografice 
nu există într-o dimensiune «obiectivă», independentă de sistemul 
social. Materialele conținute într-un film trebuie selectate din 
numeroase posibile alternative; ele trebuie înregistrate cu ajutorul 
unor echipamente concepute și create în interiorul sistemului social; 
ele trebuie vizionate într-un sistem de prezentare (săli de cinema, 
canale TV etc)”19 condiționate la rândul lor de sistemul social. Iar 
„imaginile, sunetele nu au capacitatea de a prezenta adevăruri 
evidente, de la sine înțelese.”20 Ele sunt influențate de și transformate 
prin prisma unor idei, mentalități, condiții sociale, culturale, 
particularități de timp, de epocă, de loc etc. Inclusiv simțurile, mai 
precis, încrederea pe care o acordăm impresiilor și percepțiilor 
venite prin intermediul lor e pusă sub semnul întrebării. 
Serge Daney oferă o opinie cumva diferită de cele expuse până acum; 
el crede că „Godard e crucificat între ceea ce nu mai poate face și 
ceea ce nu poate încă face; cu alte cuvinte, e condamnat prezentului 
[și], în ciuda puternicului său simț dialectic, nu trebuie să uităm 
de această înclinație acută și voluntară către prezent, tendință de 
care e strâns legat. El e capabil să ajungă la acest prezent printr-o 
uimitoare manipulare a contradicțiilor sau, pentru a salva timp, 
printr-un misticism al imaginii (...). Godard e prea bazinian 
pentru a se angaja într-o «pierdere» a realităţii [s.m.], care e 
înlocuită de o interacțiune generalizată între o imagine și o alta, sau 
într-o acceptare a faptului că imaginea nu mai poate fi folosită drept 
mijloc de comunicare interumană, chiar și într-un sens negativ.”21 
Despre puterea imaginii, Godard afirmă că „Imaginile îți pot arăta 
ceva ce nu vrei să vezi. (...) Imaginea e ceva foarte puternic atunci 
când vine spre tine. (...) Dar nu e periculoasă. Mulți oameni nu vor 
să se ducă la doctor. Nu vor să afle de ce boală suferă sau cum arată 
boala respectivă. Poate că eu pot să fac asta pentru că tatăl meu a 
fost doctor. Am fost crescut așa încât să nu-mi fie frică de anumite 
categorii de adevăr.”22 Tot el spune „Îmi place să văd lucrurile pentru 
prima dată. (...) Filmele sunt făcute pentru a face invizibilul 
vizibil. [s.m.]”23 
Citatele de mai sus, precum și alte afirmații sau metodele de lucru 
ale lui Godard ar putea da impresia că fac parte dintr-o estetică și 
dintr-o viziune realistă (în sens bazinian) - iată și ce spune cineastul 
despre lucrul cu actorii: „Am nevoie de actori, dar nu-mi place să-i 
numesc actori – ci oameni, pur și simplu. Vreau doar ca ei să fie 
într-o situație care nu e una reală pentru ei – o situație ficțională 
–, dar vreau să fie în ficțiunea asta așa cum ar fi în viață. (...) Chiar 
dacă situația e falsă pentru ei, ei vor fi totuși reali din moment ce 
sunt, de fapt, oameni reali.”24 Unele dintre înnoirile propuse de 
cineaștii Noului Val Francez (ieșirea din studio, folosirea sunetului 

în priză directă, importanța acordată improvizației) ar putea fi și ele 
interpretate prin prisma unei estetici realiste. Dar dacă este vorba 
de un realism, el nu e oricum unul de același tip cu cel bazinian (la 
teoriile căruia redactorii Cahiers de la sfârșitul anilor ’50 nu prea 
s-au raliat): „Godard și colegii lui au întâmpinat un alt tip de realism 
– un realism născut din recunoașterea faptului că cinemaul este, de 
fapt, cinema.” 25

„De la inventarea filmelor încoace facem doar vreo 15% din ceea 
ce s-ar putea face în cinema. Nu folosim cinemaul la potențialul 
său maxim.”26 spunea Godard într-un interviu din 1968. Dacă încă 
nu folosim la maxim potențialul cinemaului, dacă cinemaul nu s-a 
născut încă propriu-zis, atunci orice se poate face, totul poate fi 
încercat. Dar pentru ca cinemaul să se poată naște cu adevărat, toate 
vechile convenții, toate codurile, tot ceea ce credem că știm despre 
el (nu doar despre cum se face, ci și despre cum îl privim) trebuie 
aruncate în aer27. Iar această detonare și, implicit, eliberarea filmului 
de convenții și ulterioara explorarea a unui teritoriu necunoscut 
sunt printre cele mai entuziasmante lucruri la demersul și la 
filmele lui Godard. Fie și doar pentru aceste motive, cred că Sontag 
e îndreptățită să spună că Godard este probabil cel mai important 
regizor apărut în ultimii 10 ani - adică, ținând cont că eseul ei despre 
Godard apare în 1964, aproximativ în perioada 1954-1964. 
Tot Sontag îl numește „un distrugător cu intenție al cinemaului”28 
și afirmă că „Munca sa constituie o formidabilă meditație asupra 
posibilităților cinemaului”29, ceea ce face din Godard o personalitate 
„autoconștient distrugătoare” (și totuși, în același timp, creatoare). 
Totodată, însă, Godard nu e de părere că demersul său ar fi unul 
orientat către distrugere. „Nu m-am gândit niciodată la asta ca la o 
distrugere....Ceea ce am vrut a fost să ajung în interiorul imaginii, 
pentru că majoritatea filmelor sunt în exteriorul ei. (...) Am vrut să 
văd spatele imaginii, adică cum arată ea din spate, ca și când ai fi 
în spatele unui ecran, nu în fața lui.”30 La rândul lui, Serge Daney 
nu vede nimic revoluționar la Godard: „De fapt, Godard are bătăi 
de cap din cauza absenței regulilor (...) Mai curând, el e interesat 
de un reformism radical, pentru că reformismul se preocupă de 
prezent. (...) Propria sa utopie e de a cere oamenilor să fie deschiși la 
posibilitatea de a face lucrurile «diferit», chiar și atunci când continui 
în aceeași manieră ca înainte. Această utopie are mai puțină legătură 
cu a face ceva diferit, cât are cu a face același lucru, dar într-un mod 
diferit. [El] e consumat de un sentiment de alienare și copleșit de 
misterul care apare atunci când cineva simte că nu mai știe cum să 
facă lucrurile.”31

Cum cauţi, cum încerci să ajungi la adevăr? În niciun caz în mod 
direct, de vreme ce straturile ficționale împiedică asta și adevărul nu 
se află la vedere. Dacă poți să ajungi la adevăr, singura posibilitate de 
a face asta este prin eroare32. Adică prin încercări, prin reveniri, prin 
testarea unor variante, prin experimente33. Adică printr-un proces. 
Despre „Pierrot le fou” Godard spunea că nu e tocmai un film, ci „o 
tentativă de a face cinema”. „Masculin féminin” nu se prezintă nici el 
ca film complet, finalizat, ci pur și simplu ca „15 faits précis”. „Vivre sa 
vie” e structurat în 12 episoade 34. „Weekend” e „un film găsit într-un 
tomberon” și „un film aflat în derivă prin cosmos”, „2 ou 3 choses…” e 
grăitor în acest sens prin chiar titlul lui (Sterritt spune la un moment 
dat: „E greu să-ti imaginezi un titlu mai modest decât «2 sau 3 lucruri 
pe care le știu despre ea».”35). Și nu în ultimul rând, „La chinoise” e 
„un film pe cale de a fi făcut”. Vedem, în „La chinoise”, elemente și 
persoane ce țin de realizarea efectivă a filmului: clacheta, sunetiștii, 
aparatul de filmat (la un moment dat, camera îl descoperă pe Coutard 
filmând – dar, observă Sontag, e evident că el la rândul lui e filmat, 
stratificarea poate merge la infinit).
Fiecare proiect al lui Godard poate fi privit din această perspectivă, 
cea a filmului-proces (un termen poate și mai sugestiv este poate 
cel al lui Youseff Ishaghpour: „o formă care gândește”/„a form that 
thinks”). E o formă deschisă, nu una finalizată, deci nu vorbește 
propriu zis despre ceva ce s-a petrecut – el aparține prezentului 
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(de altfel, prin însăși maniera de redare și de a privi un film, tot 
ceea ce vedem pe ecran nu se poate petrece decât la prezent). Și 
dacă personajele lui Godard și filmele sale în ansamblu rezistă 
psihologizării, acesta este unul dintre motive. Pentru că orice analiză 
presupune o distanțare temporală față de obiectul/evenimentul 
analizat (Lucrurile pur și simplu există: orice interpretare introduce 
ficțiunea). 
Un film-proces presupune că „Filmarea filmului devine parte din 
procesul narativ al filmului [iar] etapele producției la Godard sunt 
prezentate în textura stilistică ca acte de transformare, semne ale 
unor intervenții noi și decisive la fiecare etapă.”36 E aproape ca 
și când am asista la deciziile, răzgândirile și ideile de moment ale 
naratorului-autor, ceea de conferă o aparență raw filmului. Dar, 
spune Bordwell, acest „rawness nu e o tehnică mai puțin ficțională 
decât e lustruirea filmului.”37 Ceea ce vedem nu sunt procesele 
efective, propriu-zise (lucru imposibil în mod logic), ci semne, urme 
ale acestora („not actual rawness, but signs of it”). Ne putem da 
deseori seama că ceea ce vedem se realizează pe baza unui material 
preexistent (un exemplu e reprezentat de mult discutatele jump 
cut-uri ale lui Godard: respectivul montaj are la bază o secvență în 
continuitate; alt exemplu: schimbarea ordinii cronologice a unor 
cadre în scena urmăririi din „Pierrot le fou” arată un lucru similar). 
Astfel, spune Sontag, filmele lui Godard sunt simultan, atât ceva deja 
realizat, cât și ceva haotic, neterminat, ele sunt un fel de „work in 
progress”. 

În acest proces de căutare esențială este întrebarea (punerea 
întrebării și modul în care are loc încercarea de a răspunde 
acesteia).38 Dar filmele lui Godard nu pretind să dețină și să ofere 
răspunsuri clare, tranșante, ele nu prezintă concluzii și nici puncte 
de vedere unice; ele nu au o teză de demonstrat (unul dintre motivele 
pentru care termenul de eseu nu e tocmai cel mai potrivit pentru a 
descrie filmele sale – se poate vorbi cel mult despre o ciornă, despre 
o pregătire a unui eseu39). Uneori Godard „încearcă să răspundă la o 
întrebare/la o problemă pusă, dar nerezolvată într-un film anterior 
prin începerea altui film”40, ceea ce împiedică posibilitatea ajungerii 
la o concluzie. De la film la film Godard își reanalizează/demontează 
ideile și le pune sub semnul întrebării; opera sa poate fi privită drept 
rodul unei continue și neliniștite căutări (filmul nu mai e doar o 
critică, ci și o autocritică41). Are loc, astfel, un fel de dezbatere cu 
propria persoană (dar și cu elementele culturale și părerile pe care 
le citează), iar ceea ce vedem sunt niște eforturi de autoclarificare. 
Opiniile, teoriile, atitudinile și ideile intră în dialog, se ciocnesc unele 
de altele sau se anulează unele pe altele. Ele nu sunt demonstrate sau, 
și mai rău, predicate, ci puse în discuție, dezbătute, criticate. Există 
în filmele lui Godard „o tendință de a consuma punctele de vedere 
prezentate în ele.”42 Chiar și în cazul subiectelor politice, raportarea 
e una circumspectă. În „La chinoise”, de exemplu, un grup de tineri 
încearcă să pună bazele unei reorganizări a societății după principii 
maoiste. Dar ceea ce vedem nu e o reușită totală a acestei încercări 
și cu atât mai puțin o predică despre „beneficiile” maoismului: 

M
as

cu
lin

 fé
m

in
in

 (r
. J

ea
n-

Lu
c 

Go
da

rd
, 1

96
6)



6161

 eseu

majoritatea personajelor eșuează în demersul lor.43 Uneori, punerea 
în discuție a unei idei înseamnă și că așa-zisa seriozitate a unor teme 
e contrabalansată de ironie sau de parodie, observă Sontag, ceea ce 
duce la apariția unei relații dialectice între elemente.44

Film-proces înseamnă și că filmul e prezentat ca atare, nu ca 
iluzie a unei lumi coerente, nu ca o oglindă a realității, și că își lasă 
procedeele la vedere: „Nu trebuie să scapi din vedere faptul că faci 
un film.”45 Ce presupune asta? Pe de o parte, a arăta tot ceea ce ține 
de alegerile și intervențiile naratorului-autor asupra montajului, 
imaginii, coloanei sonore. (Bordwell detaliază toate aceste aspecte 
în capitolul său despre Godard din „Narration in the Fiction Film”). 
La nivel narativ poate însemna metanarațiune („Pierrot le fou”), 
faptul că personajele se recunosc drept personaje într-un film (ca 
în „Weekend”), că actorii se recunosc drept actori într-un film (vezi 
„La chinoise” și introducerea din „2 ou 3...”), și/sau că realizatorul se 
recunoaște drept realizator („2 ou 3...” în mod mai explicit, dar și în 
toate celelalte cazuri, prin diverse mijloace, asupra cărora voi reveni). 
Poate însemna și o introducere abruptă în film („La chinoise”), sau, 
dimpotrivă, una întârziată, lentă (personal, „Weekend” mi-a dat 
impresia că, până pe la jumătatea acestuia, filmul încă nu a început 
propriu-zis) și/sau finaluri bruște (în unele dintre cazuri filmul se 
încheie cu moartea unui personaj – Nana în „Vivre sa vie”, Michel 
în „À bout de souffle”). La nivel scenografic ideea de proces și de 
aproximare poate fi sugerată de apartamentele neterminate despre 
care vorbea Deleuze, sau în detalii precum ușile vopsite cu contururi 
depășite (în „La chinoise”). 
Desigur, o recunoaștere a caracterului filmic al unui film, dacă pot 
să mă exprim așa, are loc și în structuralism (unde accentul e pus 
însă pe tot ceea ce ține de materialitatea filmului – de aceea se mai 
și numește film structuralist-materialist- vezi eseul lui Peter Gidal). 
Sontag observă totuși că, în general, așa-zisul cinema alternativ sau 
de avangardă a căutat să se elibereze cât mai mult de principiile 
narațiunii tradiționale. Dar că, până la apariția lui Godard, această 
alternativă a presupus divorțul categoric de poveste și de personaj; 
așa s-a născut, printre altele, filmul „abstract” (termenul este folosit 
astfel de către Sontag). Metoda lui Godard, pe de altă parte, este una 

mai mult sau mai puțin narativă (eseul lui Sontag apare în 1968). 
Și tocmai de aceea, tocmai pentru faptul că nu renunță complet 
la personaj și la narațiune (deși, în același timp, atacă narațiunea 
tradițională), spune Sontag, filmele lui sunt cu atât mai complicat 
de priceput. 
Nu în ultimul rând, film-proces mai înseamnă și că pasiunea 
realizatorului de cinema pentru cinema e pusă sub lupă și acesta este 
unul dintre aspectele de care Godard a fost din ce în ce mai preocupat 
odată cu trecerea timpului: „Vreau să fiu conștient de ea [spunea el 
în 1968]. Vreau să știu din ce e făcută această pasiune.”46 Afirmația 
rămâne valabilă nu doar pentru interesul pentru cinema, ci pentru 
orice preocupare a regizorului, iar „Cea mai profundă dramă a unui 
film de Godard se naște din coliziunea dintre această conștiință 
neliniștită, dintre complexitatea și multitudinea preocupărilor 
regizorului și limitele filmului ( = ale mijloacelor de prezentare, de 
expunere a ideilor vehiculate).”47 Ele nu pot să „încapă” toate într-un 
film. 
Având în vedere preferința lui Godard pentru proces, s-ar putea 
spune, la extrem, că dacă există un soi de misticism în cazul său, 
acesta e probabil unul al viului - atunci când procesul e încheiat, 
filmul e o formă finită, moartă. (O asociere din memorie: Michael 
Gira spunea la un moment dat într-un interviu: „Sensul stă în întregul 
proces, sfârșitul său e doar un fel de artefact mort pentru mine.”)
Cum are loc aruncarea în aer a convenţiilor? Pe de o parte, 
prin evitarea recurgerii la un singur set de norme: „În opera lui 
Godard (cu excepția lui «Vivre sa vie», probabil, singura sa călătorie 
în regiuni paradigmatice), nu există niciun sistem stilistic coerent”48 
(unul dintre motivele pentru care Godard rezistă încadrării într-un 
gen și/sau într-un curent cinematografic). „Narațiunea trece violent 
și fără a ne anunța între mai multe principii de organizare.”49 - de aici 
și impresia de spontaneitate a filmelor lui Godard, imprevizibilitatea 
lor.  Iar „rezultatul este o tachinare a spectatorul cu o totalitate 
spectrală, lucru care declanșează o căutare a unui pattern ascuns – în 
spatele filmului – pattern care nu va fi niciodată confirmat.”50 Căci, 
într-adevăr, privind un film de Godard un spectator și-ar putea pune 
totuși întrebarea dacă nu cumva există în spatele filmului o ordine 
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ascunsă. Nu neapărat una care ar putea fi pe deplin înțeleasă de către 
privitor, dar, oricum, una precisă, în care toate elementele vin pe 
ecran la un moment anume și nu la un altul (cu alte cuvinte, așa cum 
s-ar întâmpla în ceea ce Bordwell numește narațiune parametrică). 
Ținând cont de ceea ce știm despre modul de lucru al regizorului 
(atât din relatările altora, cât și din propriile mărturii și interviuri – 
voi reveni la rolul improvizației la Godard), o asemenea speculație 
pare greu de încurajat. Bordwell vorbește la un moment dat în 
capitolul său despre Godard, despre cum în și în spatele filmelor sale 
se poate simți mereu, la fiecare nivel (poveste, personaje, imagine, 
montaj, coloană sonoră etc.), prezența unui regizor atotputernic. 
Numai că atotputernicia nu se referă aici la acea atitudine de 
detașare și omnisciență, caracteristică naratorului de tip tradițional, 
care guvernează o lume închegată, de sine stătătoare, cu propriile 
reguli, în care totul se leagă cauzal. Este vorba pur și simplu despre 
capacitatea sa de a manipula elementele filmului după bunul plac. 
Iar în cazul lui Godard acest lucru merge mână în mână cu conceptul 
de film-proces (căci vedem în filmele sale încercările, „greșelile”, 
revenirile regizorului asupra materialului filmic). 
Faptul că Godard nu rămâne niciodată prea mult într-un singur set 
de norme aduce cu sine și lipsa de predictibilitate a filmelor sale. „Un 
film de Godard oferă indicii că o schemă sau alta e mai adecvată, dar 
ea intră în conflict cu alte indicii care par să indice altă schemă.”� Au 
loc, de asemenea, schimbări bruște de ritm, de stare, de atmosferă, 
de registru, de ton, de grad de cultură și cunoaștere în cazul 
personajelor etc. Nu există la Godard rigoarea formală a narațiunii 
parametrice. Un film de Godard dă, mai curând,  impresia de „all over 
the place”. Chiar și acolo unde folosește procedee cinematografice 
convenționale (și, spune Bordwell, putem găsi asemenea pasaje în 
fiecare film al lui Godard), percepția acestora e condiționată de faptul 
că, în prealabil, au fost expuse alte scheme, alte procedee. Înțelegem 
astfel, că un plan-contraplan (în „Vivre sa vie” în secvența dialogului 

Nana-Brice Parain) este doar una dintre numeroasele variante de a 
filma o conversație (pe care „Vivre sa vie” le „inventariază”).51

Un lucru similar e valabil și în cazul genurilor cinematografice așa 
cum sunt ele folosite de Godard, cu toate clișeele și locurile lor 
comune: ca schelet al unui film care devine altceva. Godard nu se 
mai poate raporta la toate aceste genuri într-un mod inocent: despre 
„À bout de souffe” a declarat că a vrut să fie un film cu gangsteri, 
pentru ca apoi să-și dea seama că filmul seamănă mai mult cu o 
combinație de Kafka și „Alice în Țara Minunilor”. La rândul lor alte 
filme conțin elemente ale unor genuri: „Une femme est une femme” 
– musical, „Les carabiniers” – film de război, „Alphaville” – SF și film 
cu gangsteri/film noir, „Pierrot le fou” – road movie, iar în „Weekend” 
un blogger afirmă că vede elemente de road movie, film noir, comedie 
de moravuri și film porno52. Dar convențiile sunt cumva anunțate 
pentru a fi apoi deconstruite, dinamitate. 
„Fiecare film rămâne un fragment în sensul în care posibilitățile 
elaborării sale nu vor putea fi vreodată epuizate.”� Opțiunile, gama 
de permutări și de combinări sunt infinite, din moment ce „Poți să 
pui totul într-un film” (Godard)53. Un manual tipic de scenaristică 
tradițională spune despre o secvență că trebuie să aducă ceva nou în 
raport cu secvențele anterioare și să aibă un caracter de necesitate. 
Dar în momentul în care demaști orice convenție drept convenție, 
ideea de necesitate este înlocuită de cea a arbitrarului (vezi, de 
exemplu, celebrul citat „Un film trebuie să aibă un început, un mijloc 
și o încheiere, dar nu neapărat în această ordine.”).54

Prin urmare, spectatorului îi vine greu să se „atașeze” de un singur 
set de norme - e aproape ca și când Godard nu ne-ar lăsa să stăm prea 
mult într-un singur loc pentru a nu ne obișnui cu el. „Pentru mine, 
un om e prins între două locuri. Mișcarea e cea importantă, nu 
rămânerea într-un loc.[s.m.]”55 
Sigur că această aglomerare și expunere imprevizibilă a seturilor 
de convenții are în ea ceva provocator și agresiv, așa încât multe 
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dintre filmele lui Godard dau senzația, așa cum spune Sterritt, de 
„suprasaturare cognitivă și perceptuală” (unul dintre exemplele de 
suprasaturare senzorială (sonoră, în acest caz) care îmi vine acum 
în minte este scena ambuteiajului din „Weekend”). Uneori, inserarea 
citatelor este cea care dă această impresie: un exemplu -  secvențele 
din „La chinoise” în care sunt montate rapid diverse fotografii-
referințe și a căror ordine ar putea părea, la prima vedere, haotică și 
arbitrară; studiată în detaliu, ea se dovedește cât se poate de logică 
(vezi în acest sens conversația lui Godard cu Jacques Bontemps, 
Jean-Louis Comolli, Michel Delahaye și Jean Narboni în Cahiers du 
Cinéma, republicată în Film Quarterly, vol. 21., nr. 2 (iarna, 1968 – 
iarna 1969), în care Godard explică logica uneia dintre secvențele de 
montaj în discuție).  
„Poți să pui totul într-un film”: iată o afirmație care, probabil, nu ar 
putea rămâne valabilă și pentru alte arte. Godard pare să creadă că 
cinemaul poate realiza lucruri pe care alte arte nu le pot face, iar 
una dintre ideile lui Godard „este că, pentru film, niciun material 
nu e inerent neasimilabil.”56 Sontag vorbește despre o operație de 
hibridizare: „Tehnici din literatură, teatru, pictură și televiziune se 
amestecă liber în opera sa, alături de aluzii witty, impertinente la 
istoria cinemaului însuși.”57

Integrarea aluziilor, a diverselor texte (nu neapărat în sensul de text 
literar) în filmele sale „suplinește varietatea ritmică (...); ele întrerup 
acțiunea și oferă un comentariu ambiguu asupra lor.”58 Ceea ce face, 
printre altele, acest comentariu este să împiedice orice posibilă luare 
de-a gata a informațiilor (când spun „informație” mă refer la tot ceea 
ce există în film și ar putea fi luat drept cunoaștere verificată de către 
spectator); intrând în coliziune cu toate aceste citate, respectivele 
informații nu mai au nimic (dacă au avut vreodată) din garanția 
unui posibil adevăr – orice presupusă cunoaștere e pusă la îndoială. 
Semnificația se naște la ciocnirea dintre informații și citate (ea nu 
se află în lume ca atare), iar această ciocnire se produce la rândul ei 
stratificat - punctul de origine e aproape imposibil de găsit. Chiar 
presupunând că acest punct de origine ar exista, metoda citării e o 
mărturie a incapacității de a ajunge în mod direct la acesta – dacă 
ajungerea la punctul de origine e posibilă, ea nu se poate face 
decât printr-un ocol care e tocmai citatul (astfel, intertextualitatea 
din filmele lui Godard ar sugera nevoia de ajunge „la un grad de 
cunoaștere imposibil de obţinut”59 – „Există unele lucruri în viață care 
sunt prea complexe pentru transmisiunea orală, spune un personaj 
din «Alphaville». Așa că facem ficțiune din ele, pentru a le face 
universale.” Adică realizăm un ocol, ne întoarcem asupra vieții prin 
cinema: „Cinemaul e cel care m-a făcut să descopăr viața”60, nu invers. 
La Godard „citatele nu sunt puncte solide de ancorare, ci puncte de 
fugă, nu momente de stabilitate, ci de efemeritate, nu sunt indicii 
de adevăr, ci de eroare. Ele sunt deja fragmente, prin însăși definiția 
lor (...). Căci ceea ce confirmă posibilitatea citării este că (...), oricât 
de inseparabil ar părea că e de contextul său original, un text nu e 
complet reductibil la acel context. De fiecare dată când e citit, el e 
reînscris în altă parte și, deci, transformat [=> un alt strat ficțional 
în raport cu citatul original și cu contextul acestuia, n.m.]. Citatul 
servește doi stăpâni, cu alte cuvinte e mereu susceptibil de a refuza 
să primească ordine de la oricare dintre ei. În lumea citatului singura 
lege care rezistă e cea a necesarei infidelități.”61

Citatul servește și ca modalitate de deconstrucție a presupusei unități 
dintre diegeză și evenimentul profilmic căci, spune Bordwell, „Una e 
ca personajele să facă aluzii la filme, ca în  «À bout de souffle», unde 
Michel îl imită pe Bogart. [Și] alta e când personajele devin citate, 
precum Veronika Dreyer («Le petit soldat»), Nana («Vivre sa vie»), 
Alfred Lubitsch («Une femme…»), Kirilov și Shokolov («La chinoise») 
și aproape toate personajele din «Les carabiniers», «Alphaville» și 
«Made in USA». Populând lumea ficțională cu citate, Godard o rupe 
de evenimentul profilmic: actorul e suficient de tangibil, dar «Donald 
Siegel» sau «Leonard Nosferatu» constituie un personaj care abia 
dacă are consistența/ grosimea unei bucăți de carton.”62

Toate aceste forme de intertextualitate – citate, aluzii, împrumuturi 
–, care vin la Godard sub o multitudine de manifestări (cărți, citate 
rostite de personaje63, recitări, nume de personaje, construcția unor 
personaje, procedee cinematografice ș.a.m.d.) pot uneori să nici nu 
mai fie recunoscute ca atare. Uneori, originea citatului se pierde chiar 
și pentru cel care citează: „acum [1996] citatele și propria persoană 
sunt aproape același lucru. Nu mai știu de unde sunt [citatele]; uneori 
le folosesc fără ca măcar să știu.”64 Alteori, aluziile se referă la colegi 
de breaslă ai lui Godard (în „La chinoise”, un personaj vorbește despre 
cenzurarea filmului „Călugărița” al lui J. Rivette65).  Se întâmplă, de 
asemenea, ca sursa citării să fie Godard însuși (sau, mai bine spus, 
filmul său): la un moment dat, în „Une femme est une femme”, unul 
dintre personaje îi spune altuia: „Grăbește-te, e «À bout de souffle» 
la TV și nu vreau să-l ratez.” Dincolo de faptul că funcționează ca 
tehnică brechtiană66, momentul sugerează cumva existența unei 
lumi în care totul devine citat, inclusiv propria creație, inclusiv 
propria persoană67. În ceea ce privește sursele culturale ale citării, se 
poate vorbi despre o mare variere a epocilor și a domeniilor din care 
provin: într-un același film („Weekend”) îi „întâlnim” pe Saint Just și 
pe Emily Brontë; în „La chinoise” Lenin și Marx stau alături de eroi 
de benzi desenate. Referințele high culture există laolaltă cu cele low 
culture (Sontag observa că Godard are o preferință pentru romanele 
pulp, de mâna a doua, pentru literatura de consum, precum și pentru 
echivalentele lor cinematografice – „À bout de souffle”, de exemplu, 
e dedicat filmelor companiei Monogram, iar „Vivre sa vie” filmelor 
de serie B). 
Totuși, chiar dacă nu există un sistem stilistic coerent în cazul 
filmelor lui Godard, putem identifica un element în jurul căruia se 
structurează filmul: naratorul, un narator ca principală autoritate, 
un narator care construiește filmul la toate nivelele sale (atât 
Sontag, cât și Bordwell recunosc acest element ca principiu esențial 
de organizare a filmului la Godard). „Într-un film de Godard 
recunoaștem, încă de pe generic, un element narativ care îi anunță 
prezența.”68 (Și elementele astea pot fi inserturi, voice over, montaj, 
culoarea, mișcări de cameră – toate calculate în așa fel, spune 
Bordwell, încât să contureze adresarea directă a naratorului către 
public). „Naratorul devine [astfel] un «superautor», care-și etalează 
puterea de decizie asupra întregului proces de producție.”69 Filmul e, 
în primul rând, construcția sa și rezultatul preocupărilor autorului, 
căci „naratorul din filmele lui Godard e aproape identificabil cu 
Godard-personalitatea.”70 Dar nu cu Godard soțul sau prietenul, 
remarcă Bordwell, ci cu Godard cineastul, Godard omul cu idei, căci, 
de altfel, „Rar poți găsi ceva propriu-zis autobiografic în opera lui 
Godard.”71 
Care e raportul lui Godard cu conceptul de autor (și asta în special 
având în vedere activitatea sa la „Cahiers”)? Ideea de originalitate, 
conceptul de autor sunt reevaluate și puse la îndoială prin prisma 
teoriilor postmoderniste. Iar Godard, spune Sterritt, pare să fie de 
acord cu această îndoială. Totuși, continuă Sterrit, asta nu anulează 
nici pe de parte caracterul personal al filmelor lui Godard, în ciuda 
abundenței citatelor de tot felul prezente în ele. Până la urmă, spune 
el, selecția și combinarea referințelor e filtrată de o minte și de o 
sensibilitate care sunt cât se poate de personale și de inedite. Mai 
mult, aș adăuga, nu știu dacă un Godard neconvins de posibilitatea 
expresiei personale ar merge atât de departe în a face tabula rasa 
din toate convențiile (pentru că, așa cum spuneam undeva mai sus, 
numai în acest fel se poate curăța terenul pentru a găsi, eventual, 
un mod cu totul nou de a face cinema). Bordwell pare și el să aibă o 
opinie asemănătoare cu cea a lui Sterritt: el îl contrazice parțial pe 
Peter Wollen, atunci când acesta din urmă afirmă, în legătură cu felul 
în care citează Godard, că la un moment dat vocea individuală a lui 
Godard se pierde în „polifonia citatelor și a vocilor” și că, astfel, filmul 
nu ar mai putea fi văzut drept un discurs cu un singur subiect ( = 
autorul). Da și nu, spune Bordwell, de vreme ce până și o polifonie e 
construită, organizată, „orchestrată” de cineva. 
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Spuneam mai sus că un film de Godard trebuie văzut, la toate 
nivelele sale, drept o construcție a naratorului-autor. Totuși, felul 
în care construiește Godard nu are prea mare legătură cu maniera 
de lucru a unui regizor tradițional și nici cu cea a unui regizor 
precum Hitchcock sau Lang, unde fiecare detaliu face parte dintr-
un masterplan foarte bine pus la punct. Nu există la Godard un 
plan detaliat al filmului, care să fie urmărit cu strictețe în timpul 
realizării. Filmele sale sunt rezultatul interacțiunii dintre ficțiune 
și realitate72, dintre procedeul de construcție și șansă/imprevizibil - 
și improvizație. Despre acest aspect Godard afirmă: „[Filmul] e ca 
știința. Lucrezi cu șansa. (...) Când lucrezi cu șansa se poate întâmpla 
să iasă bine o dată și prost de 100 de ori. Și nu știi când e bine și când e 
prost, pur și simplu speri.”73 Iar Godard consideră că s-ar afla undeva 
între un regizor hollywoodian și unul underground, întrucât îi place 
să lucreze atât cu șansa, cât și cu controlul. În segmentul lui Godard 
din filmul colectiv „Paris vu par” un sculptor își descrie metoda de 
lucru – „action sculpture”: „Iau bucăți de metal și le arunc în aer și 
le sudez împreună așa cum cad.” Această manieră de a face lucrurile 
poate fi asemănată, spune Sterritt, cu felul în care lucrează Godard.74

Însă lui Godard nu îi place să spună că improvizează: „Fac filme ca și 
când aș trăi o zi din viața mea. Nimeni nu improvizează în viață – eu, 
cel puțin, n-am făcut asta. (...) Dacă acum [1968] pot fi mai liber în 
felul în care realizez filme, asta e pentru că ideile mele despre film nu 
sunt preconcepute. Am o noțiune de bază – un framework general sau 
o idee75 – dar e atât de generală încât pot să fac orice în limitele ideii 
respective. (...) Când inventezi un scenariu cu ajutorul imaginației – 
ca o fantezie sau un vis cu ochii deschiși – trebuie să lucrezi cu mare 
precizie și să planifici totul în detaliu. Dar când iei ceva din viață poți 

lucra foarte liber. Cinemaul nu e un vis sau o fantezie. E viaţă. 
[s.m.] Nu văd nicio diferență între filme și viață. Sunt același lucru.” 76

Ce fel de a privi lucrurile presupune această căutare? 
Sontag afirmă despre filmele lui Godard, și în special despre 
„Vivre sa vie”, că acestea nu analizează, ci pur și simplu dovedesc. 
„Analiza arată de ce s-a întâmplat ceva. [Ea] e, prin definiție, mereu 
incompletă; cu alte cuvinte, interminabilă.”77  „«Vivre sa vie», pe de 
altă parte, e o expunere, o demonstrație. Arată că ceva s-a întâmplat, 
nu de ce s-a întâmplat, expune inexorabilitatea unui eveniment. (...) 
De aceea filmele lui Godard sunt, de fapt, cât se poate de ne-la-obiect 
[«untopical»].”78 Ceea ce e cumva paradoxal, observă tot Sontag, din 
moment ce orice operă de artă care se preocupă de probleme sociale, 
de pildă, nu se poate limita la a arăta că ceva este, ci trebuie să arate 
și de ce este cum este. Astfel, a spune că „Vivre sa vie” sau „2 ou 3 ...” 
sunt filme despre prostituție sunt afirmații superficiale. Nu știm de 
ce și cum a ajuns Nana prostituată, nu putem identifica niște motive, 
nu putem psihologiza. 
Ceea ce vrea Godard să arate, să „dovedească” este „anti-magicul, 
structura lucidității”, spune Sontag – „O farfurie e o farfurie. Un om 
e un om. Viața e...viață.”, cum ar zice Nana. „Imaginea e ca o probă 
în instanță (...) Mă simt apropiat de oamenii de știință pentru că și 
eu și ei construim abordări ale lucrurilor. De aceea nu mai lucrez 
în critica de film – pentru că acolo cuvintele vin mereu primele,”79 
mărturisește Godard într-un interviu. Dar cum expune Godard 
„dovezi”? În două moduri spune Sontag: pe de o parte el oferă „o 
colecție de imagini ce ilustrează ceea ce vrea să dovedească” și, pe 
de altă parte, „o serie de «texte» care explică imaginile.”80 Aceste 
două elemente rămân separate unul de altul (în special la nivelul 
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lucrurilor care se văd și a celor care se aud). Atenția acordată 
imaginii și sunetului fluctuează (de pildă, observă Sontag, în prima 
scenă, cea în care Nana conversează cu tatăl copilului ei, Nana și 
bărbatul respectiv sunt așezați cu spatele la cameră, refuzându-
se privirii (curioase a) spectatorului. Astfel, atenția cade mai mult 
asupra dialogului și sunetelor ambientale.). Această fluctuație face ca 
„Ritmul lui «Vivre sa vie» e unul de oprire-și-pornire [stopping-and-
starting].”81 (Richard Roud spune și el un lucru similar: „În opera lui 
Godard există o constantă pendulare între imperativele narațiunii și 
cele ale comentariului (...) există, de asemenea, un contrast perpetuu 
între mișcare și stază.”82) 
„Pasărea are un exterior și un interior. Înlătură exteriorul și vei 
găsi interiorul. Înlătură interiorul și vei găsi sufletul,” îi spune un 
personaj Nanei în „Vivre sa vie”. Godard pare să creadă că, pentru 
a ajunge la acel „înăuntru” (acel „înăuntru” nepsihologizabil – 
echivalentul sufletului din anecdota cu pasărea) trebuie să rămâi 
cumva în exterior: „Uneori, ca să te uiți la lucruri, trebuie să te duci 
foarte departe față de ele ca să ai posibilitatea de a te uita la ele. Dacă 
te duci prea aproape, ești atât de aproape [de ele] încât nu le mai vezi 
propriu zis (...) Uneori trebuie să te duci...chiar și într-o poveste de 
dragoste, trebuie să te distanțezi puțin ca să redescoperi dragostea.”83 
Așa poate fi înțeles și momentul când, în prima scenă din „Vivre 
sa vie”, Nana repetă de câteva ori niște cuvinte: e o încercare de 
autoclarificare, de verificare a adevărului cuvintelor prin proiectarea 
lor în exterior. „Ca să fiu eu însumi [spunea Godard într-un interviu] 
trebuie să mă proiectez în exterior.”84 Pentru că drumul spre acel 
„înăuntru” nu e unul clar și direct. Dacă încerci să ajungi la el așa 

riști să pățești la fel ca Michel-Ange atunci când se duce la cinema în 
„Les carabiniers”. 
A face film într-o nouă manieră înseamnă a te uita la lucruri într-
un mod inedit în calitate de realizator, înseamnă, în același timp, a 
propune și o altă manieră de a privi un film, o variantă diferită de a 
vedea și de a simți lucrurile („Uneori trebuie să asculți imaginea și 
să vezi sunetul, dacă pot să zic așa.”85). Publicul, spune Godard, are 
o responsabilitate în facerea filmului, iar realizatorul, la rândul lui, 
e parțial responsabil de impactul pe care îl au filmele sale asupra 
spectatorului. 
„Trebuie să lucrezi într-o manieră diferită dacă vrei să ai idei diferite.”86 
Sau, cu alte cuvinte, forma și conținutul merg mână în mână – ideile 
noi, revoluționare, cer o formă și un limbaj cinematografic pe măsură. 
Așadar, un traveling nu are cum să nu fie o chestiune de moralitate; 
nu mai există o diferență clară între a face film și a face comentariu 
social: „Ceea de cerem este unitatea politicii și a artei, unitatea formei 
și conținutului, unitatea conținutului politic revoluționar și a celei 
mai înalte perfecțiuni a formei artistice. (...) De aceea, ne opunem 
atât operelor de artă care au un punct de vedere politic greșit, cât 
și tendinței către «stilul sloganurilor și posterelor», care e corectă 
d.p.d.v. politic, dar e lipsită de putere artistică. În privința literaturii 
și artei, trebuie să ducem o luptă pe două fronturi [s.m.]87”, 
adică „să facem filme politice în mod politic” („making political 
films politically”), misiunea în care Godard s-a angajat imediat după 
„Weekend” (film care anunță, în ultimul insert, „Sfârșitul poveștii. 
Sfârșitul cinemaului”, adică al acelui cinema narativ, îndoielnic 
d.p.d.v politic și al viziunii în care e înrădăcinat). 
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Unii i-au reproșat lui Godard o anume ariditate emoțională a filmelor 
sale – e un reproș la care nu subscriu și pe care nu-l consider fondat. 
„Godard [remarcă Sontag] nu-și propune să facă ceea ce detractorii 
săi îi reproșează că nu face.”88 Iar „metoda lui [Godard] e departe de 
solemnitatea (...) și structurile auto-anihilante ale marelui film al 
lui Bergman, «Persona». Procedeele lui Godard sunt mult mai light-
hearted, ludice, deseori witty, uneori obraznice, uneori doar silly. Ca 
orice polemist înzestrat (ceea ce Bergman nu e), Godard are curajul 
să se simplifice”89 – atitudine care are o anumită legătură cu acea 
poziționare în exterior despre care vorbeam undeva mai sus. Just e 
și faptul că cu greu poți ajunge la vreo identificare emoțională cu 
personajele lui Godard, din moment ce are grijă să complice asta. 
Dar emoția nu e (doar) identificare cu un personaj sau prezentarea 
dramei acestuia. Ea nu se restrânge, pe de altă parte, la tipurile de 
emoții caracteristice unei melodrame, de pildă. 
„Ceea ce vedeți [spunea un fost colaborator despre Godard] este 
un om care se protejează de a la a deveni un poet.”90 Am înțeles 
de ce filmele lui Godard sunt considerate de unii dificile, dar nu 
am înțeles (și-mi doresc să nu pot înțelege vreodată) cum nu sunt 
considerate o sursă de încântare – Godard este unul dintre regizorii 
care mă entuziasmează cel mai tare. Mă entuziasmează în primul 
rând elanul lui Godard și curajul cu care vine la pachet aruncarea 
în aer a convențiilor, reinventarea cinemaului. În egală măsură mă 
entuziasmează felul în care Godard explorează necunoscutul și (își) 
pune întrebări, precum și pasiunea cu care face filme (și cred că 
e mare lucru să faci filme atât de liber și de relaxat, cu bucurie și 
cu o curiozitate încă vie la 80 și ceva de ani, așa cum face Godard 
în „Adieu a langage”).  Apoi, Godard e inteligent, liber în gândire 
și ludic. Găsesc, pe lângă toate aceste lucruri, o imensă plăcere în 
ritmul filmelor lui, în felul în care (re)fac lanțul conexiunilor între 
diversele bucățele și fragmente de citate, de metode, de stiluri din 
filmele lui, în trimiterile pe care le face în afara și în interiorul 
filmografiei sale. Și cred că, în esență, Godard vorbește tot despre 
chestiile alea cu majusculă: „O avem: buna intenție de a ne mișca, de 
a înainta, de a proiecta, de a-i atinge pe alții. (...) Există bunăvoința 
pentru o întâlnire: ăsta e cinemaul. Cinemaul e iubirea, întâlnire, 
iubirea propriilor persoane și a vieții, iubirea faptului că existăm 
pe acest pământ.”91 Nu sunt oare toate lucrurile astea suficient de 
emoționante? 

1. În discuția despre Godard, Bazin e important ca reper teoretic 
nu doar prin prisma locului său în teoria de film în general, ci și 
pentru că Godard și-a format parțial viziunea cinematografică 
prin activitatea sa de critic de film în redacția „Cahiers du cinéma”, 
revista de film coordonată de Bazin (pe de altă parte, asta nu 
înseamnă neapărat că Godard și Bazin aveau discursuri similare; 
Bazin și-a exprimat în repetate rânduri diferențele de viziune 
în raport cu redactorii „Cahiers” – viitorii regizori ai Noului Val 
Francez din care făcea parte și Godard).
2. Odată cu „La chinoise”, filmul lui Godard din 1967, Godard 
declară moartea vechiului cinema (convențional, burghez) și intră 
în așa-zisa perioadă de militantism politic. 
3. Bill Nichols (editor), „Movies and Methods: An Anthology. 
Volume II”, ed. University of California Press, 1985, p. 509 
4. Godard în Jean-Luc Godard, David Sterritt (editor) – 
„Interviews”, ed. University Press of Mississippi, 1998, p. 29 
5. Jean- Luc Godard, Youssef Ishaghpour – „Cinema. The 
Archeology of Film and the Memory of a Century”, ed. Berg, 2005, 
pp.133-137
6. „Interviews”, p. 65
7.  Ibid., p. 60
8. Vezi David Sterritt – „The films of Jean-Luc Godard – Seeing the 
Invisible”, ed. Cambridge University Press, 1999, p. 17 

Tot Godard spune și că nu crede „că un film poate fi simbolic 
pentru că un film fotografiază realitatea - și nu e nimic simbolic 
în legătură cu realitatea: e viață pur și simplu. Simbolismul e 
ceva abstract, iar asta e imposibil în viață.” („Interviews”, p.39). 
Aparent, citatul intră în dezacord cu afirmația de mai sus, însă 
precizarea care trebuie făcută e că, în cazul acesta, Godard se 
referă la imposibilitatea existenței elementului abstract în cadru, în 
materialul filmat, nu la dimensiunea abstractă introdusă în film de 
lipitură, de relația dintre cadre. 
9. Felul în care funcționează ochiul uman face ca, atunci când 
derularea unei serii de imagini are loc cu o anumită viteză/ 
frecvență (care să nu coboare sub 16 fotograme pe secundă), 
mintea să perceapă mișcare acolo unde ea nu există. O imagine 
(stimul vizual) generează o impresie vizuală care persistă în 
memoria privitorului un anumit timp chiar și după ce stimulul 
dispare (timpul respectiv e de ordinul milisecundelor). Asta face 
ca atunci când privitorului îi este prezentată o altă imagine (un alt 
stimul vizual), el să nu perceapă ruptura dintre aceasta și imaginea 
anterioară – ele par să se lege coerent, prin mișcare. Persistența 
retiniană este unul dintre elementele care fac posibilă existența 
cinemaului. 
10. Conform lui Jean-Louis Baudry, felul în care este construit 
aparatul de filmat, precum și modul în care funcționează relația 
dintre spectator și film nu fac decât să întărească ideologia 
dominantă (ele fiind în același timp un produs al acestei ideologii). 
Pentru detaliere vezi eseul lui Baudry, „Efecte ideologice ale 
aparatului cinematografic de bază”, precum și critica lui Noël 
Carroll, „Jean-Louis Baudry and «The Apparatus»”
11. http://sensesofcinema.com/2009/feature-articles/godards-
comic-strip-mise-en-scene/
12. Michael Temple (editor), James S. Williams (editor), Michael 
Witt (editor) – „For Ever Godard”, ed. Black Dog Publishing, 2007,  
p. 232
Godard e poate printre puținii cineaști care, așa cum remarcă Susan 
Sontag, au făcut din limbaj (mă refer la limbajul verbal) un element 
autonom în cadrul filmului, nu unul adiacent, care să funcționeze 
ca ajduvant al realismului ori al imaginii; el devine deseori element 
vizual. Într-adevăr, Godard „nu vede nimic în mediul filmic care ar 
putea împiedica limbajul în sine să fie un subiect” (Susan Sontag– 
„Styles of radical will”, ed. Penguin classics, 2009, p. 185). 
Iar formele în care apare acesta sunt cât se poate de variate: 
- atât la nivel sonor, 
- cât și la nivel vizual: inserturi, cărți, reviste, ecrane, reclame 
stradale, cuvinte scrise pe pereți (în „La chinoise”) ș.a.m.d. 
(Philippe Dubois face un inventar al acestor forme în eseul său, 
„The Written Acreen: JLG and Writing as the Accursed Share” din 
antologia „For Ever Godard”). Inserturile sunt deseori prilej pentru 
jocuri de cuvinte, pentru deconstrucția și recombinarea cuvintelor 
și/sau a unor părți de cuvinte, așa încât sunt obținute semnificații 
noi, neașteptate. Totodată, insertul la Godard pune în lumină, în 
unele cazuri, ideea de proces: unele insert-uri reapar completate pe 
parcurs – s-ar putea spune despre această completare în etape că 
duce și la crearea unei așteptări, a unui soi de suspans.
Pe de altă parte, limbajul poate funcționa și ca mijloc de distanțare 
emoțională față de acțiune: „În timp ce imaginile invită spectatorul 
la identificare cu ceea ce se vede, prezența cuvintelor transformă 
spectatorul într-un critic.” (Idem)
13. „Interviews”, p. 24
14. Sterritt în „The Films of Jean Luc Godard – Seeing the 
Invisible”, p. 13 
15. Dar, fiind un rezultat al interpretării, ideea de contradicție e în 
sine ficțională. Lucrurile pur și simplu sunt și se întâmplă, ele nu au 
un caracter contradictoriu sau ilogic decât din prisma interpretării 
noastre.  
16. „Movies and Methods…”, p. 508 
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17. Într-o conversație cu Jacques Bontemps, Jean-Louis Comolli, 
Michel Delahaye și Jean Narboni în Cahiers du Cinema, 
republicată în Film Quarterly, vol. 21., nr. 2 (iarna, 1968 – iarna 
1969), p. 32
Sigur, afirmația poate fi înțeleasă și în alt sens, nu doar ca relevantă 
în privința tendinței minții de a găsi semnificații acolo unde nu 
sunt: ea poate, la o adică, să spună ceva despre lucrurile care există, 
dar pe lângă care trecem; iar atunci când ne uităm la ele într-un 
anume fel, suntem capabili să vedem acel ceva pe lângă care, 
altminteri, am fi trecut – luată așa, afirmația sună aproape bazinian. 
18. Wollen în „Movies and Methods”, p. 507
19. Sterritt – op. cit., p 21
20. Ibid., p.22
21. „For ever Godard”, pp. 70-71
22. „Interviews”, p. 174
23. Ibid., p. 29
24. Ibid., p. 32
25. Sterritt – op.cit., p6
26. „Interviews”, p. 14
27. James Crawford spunea la un moment dat că „Arma lui Godard 
este grenada, care face bucăți mecanismul, lăsând în urmă doar 
fragmente carbonizate, de nerecunoscut și care sunt incredibil de 
dificil de reasamblat” (http://www.reverseshot.com/article/celine_
and_julie_rivette). 
28. Sontag în „Styles of Radical Will”, p. 150 
29. Ibid., p.151
30. Într-o conversație cu Jacques Bontemps, Jean-Louis Comolli, 
Michel Delahaye și Jean Narboni în Cahiers du Cinema, 
republicată în Film Quarterly, vol. 21., nr. 2 (iarna, 1968 – iarna 
1969), p. 32
31. „For ever Godard”, pp. 70-71
32. Apropo de asta, vezi discuția Nana-Brice Parain din „Vivre sa 
vie”
33. „Lucrez, mai curând, ca un om de știință în laborator.” (Godard 
în „Interviews”, p. 40)
34. Împărțirea în fragmente/episoade care implică aici procedeul 
elipsei arată din nou imposbilitatea unei cunoașteri exhaustive, a 
obținerii unei totalități coerente – nu știm, de pildă, ce se întâmplă 
cu Nana între episoade. 
35. „The Films of Jean Luc Godard – Seeing the Invisible”, p. 16
36. Bordwell în David Bordwell – „Narration in the Fiction Film”, 
ed. University of Wisconsin Press, 1985, p. 325
37. Idem 
38. Nicole Brenez face o clasificare a formelelor pe care le ia 
întrebărea în filmele lui Godard – vezi eseul său „The Forms of the 
Question” în antologia „For Ever Godard”.
39. Și totuși Godard se descrie uneori în acest fel: „Mă consider un 
scriitor de eseuri.” (Godard citat în Sontag- op.cit., p. 155)
Nici termenul „didactic” nu e foarte potrivit pentru filmele lui 
Godard: singurul lucru despre care se poate spune că e demonstrat 
e caracterul arbitrar al convențiilor cinematografice. Iar Godard 
nu e „all work and no play”, cum ar spune Rainer, e prea ludic, 
prea neliniștit ca să fie doar asta și nici nu e apriori împotriva 
spectacolului, ci a unui anume tip de spectacol (convețional, 
suspect d.p.d.v. ideologic). În „Weekend”, de exemplu, un personaj 
anunță „sfârșitul erei gramaticale și începutul unei ere 
a flamboaianţei în fiecare domeniu. Mai ales în cinema. 
[s.m.]” Punctul de vedere al lui Godard în ceea ce privește plăcerea 
și didacticismul e sugerat de următoarea afirmație: „The Beatles și 
The Rolling Stones sunt foarte importanți pentru că sunt populari 
și intelectuali în același timp. Asta e bine. Asta încerc să fac în 
filmele mele [s.m.]. Trebuie să provoci publicul [„You have to 
fight the audience”].” („Interviews”, p. 15)
40. Sontag în „Styles of Radical Will”, p. 175
41. Apropo de ideea de critică – Godard a afirmat la un moment 

dat, pe bună dreptate, că nu vede vreo diferență între a regiza film 
și a face critică de film. A precizat, de asemenea, că nu a renunțat 
la critica de film, ci că a continuat să facă asta, „dar în film, nu cu 
stilou și hârtie.” („Interviews”, p. 102)
42. Sontag – op.cit., p.167 
43. Menționez din nou că am aici în vedere activitatea lui Godard 
de la debut până în 1967 inclusiv; e posibil ca afirmația de mai sus să 
nu se susțină pentru unele dintre filmele sale ulterioare, și asta cu 
atât mai mult pentru perioada de militantism politic a lui Godard – 
mă refer la activitatea lui cu grupul „Dziga Vertov”; totuși, strict la 
nivel de opinie personală neverificată, cred că nici măcar în aceste 
filme Godard nu poate fi suspectat de vreun soi de tezism.  
44. Sontag vede în acest procedeu și pontențialul unor anume 
riscuri: căderea în auto caricaturizare sau în exprimarea unor 
emoții doar când acestea sunt „mutilate”. Filmele lui Godard, 
spune ea, au o relație detașată cu grotescul și suferința, precum și 
cu erotismul serios. (Vezi, apropo de asta, unele scene-trimitere 
la Bergman, mai precis la abordarea lui Bergman în ce privește 
sexualitatea – în „Masculin féminin” și „Weekend”; nu știu dacă 
poate fi vorba neapărat de parodierea lui Bergman aici (din câte 
știu, Godard și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru el), 
însă contrastul este clar.) 
45. Godard în „Interviews”, p. 30
46. Ibid., p. 48
47. Sontag – op.cit., p. 170 
48. Bordwell – op.cit., p. 320
49. Idem
50. Idem 
51. Bordwell – op.cit., p. 315
52. O speculație: poate că scena ambuteiajului din „Weekend” ar 
putea fi interpretată în acest sens: toate aceste posibilități adunate 
la un loc duc la un soi de blocaj, la o suprasaturare, iar la finalul 
acestui drum se află un fel de moarte a cinemaului (a unui cinema 
convențional); numai eliberând cinemaul de toate aceste norme își 
poate acesta realiza potențialul ( = după ce mașina protagoniștilor 
trece de șoseaua aglomerată, blocată, ea intră pe un alt drum, unul 
mult mai liber, și își urmează cursul). 
53. http://socialismandorbarbarism.blogspot.ro/2008/10/essay-on-
godards-weekend.html
54. Sontag – op.cit., p. 176
55. Godard citat în Sontag- op.cit., p. 177
56. Și, dacă vorbim despre arbitrar, atunci nu există nici ierarhii 
între elementele filmului (de tipul „coloana sonoră e subordonată 
imaginii”) - de aici rezultă o democratizare a acestora. 
57. „Interviews”, p. 97
58. Sontag – op.cit., p. 154
59. Ibid., p. 151
60. Ibid., p. 167 
61. Erik Luers, aici: http://godardmontage.blogspot.ro/2011/12/erik-
luers-final-paper-topic.html 
62. Godard în „Interviews”, p. 132
63. Leslie Hill în „For Ever Godard”, pp.399-400
64. Bordwell – op.cit., p. 326
65. Sontag observă că atunci când personajele citează, trimiterile 
respective nu pot fi puse în legătură cu vreo psihologie a 
personajelor sau cu opiniile lor. 
66. Godard în „Interviews”, p.184
67. În cazul menționării „Călugăriței” contextul discuției, precum și 
faptul că „La chinoise” e un film care se preocupă de aspecte socio-
politice cât se poate de actuale pentru vremea respectivă și, nu în 
ultimul rând, legătura dintre cele două aspecte menționate fac ca 
această citare să nu fie la fel de frapantă ca cea referitoare la „À 
bout de souffle”. 
68. Pentru înțelegerea unor aspecte privind relația dintre 
brechtianism, realism și cinemaul lui Godard vezi eseurile „Godard 
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and counter cinema: Vent d‘Est” de Peter Wollen (în antologia 
„Movies and Methods”) și „Brecht and the politics of self-reflexive 
cinema” de Dana Polan (http://www.ejumpcut.org/archive/
onlinessays/JC17folder/BrechtPolan.html). 
69. În cazul lui „À bout de souffle”, de exemplu, Sterritt vorbește 
despre ceea ce el numește „cultural ventriloquism” și afirmă că 
Michel și Patricia nu vorbesc, ci sunt „vorbiți” de societatea în care 
s-au format și de filmele pe care le-au văzut, că Michel este un 
„actor fără teatru” – gesturile sale „larger than life” împrumutate din 
filme sunt neadecvate mediului în care trăiește. (vezi capitolul lui 
Sterritt despre „À bout souffle” în „The Films of Jean Luc Godard – 
Seeing the Invisible”)
70. Bordwell – op.cit., p. 322
71. Ibid., p. 332
72. Ibid., p. 324
73. Idem 
74. Deseori, spune Sterritt, Godard așază plot-uri și personaje 
fabricate, vădit ficționale pe un fundal real; „El păstrează semne ale 
spontaneității «documentare» în timp ce continuă să controleze 
desfășurarea acțiunii.” (Bordwell – op.cit., p. 326)
75. „Interviews”, p. 33
76. Așa cum remarcă Sontag, unele momente din filmele lui Godard 
sunt consecințe ale accidentelor sau ideilor venite pe ultima sută de 
metri: de pildă, pur și simplu s-a întâmplat ca clopotele care se aud 
în finalul din „Vivre sa vie” (când Nana moare) să bată, ele nu erau 
incluse în vreun plan al regizorului. 
77.  Acest framework poate să fie inclusiv un fir narativ: „Dacă pot să 
improvizez în fiecare zi la filmare, asta e pentru că am în minte un 
fir narativ.” (J.L. Godard în „Interviews”, p. 40)
78. „Interviews”, p. 13
79. Susan Sontag – „Against Interpretation and Other Essays”, ed. 
Penguin classics, 2009, p. 198

80. Ibid., p.199
81. „Interviews”, p. 119
82. Sontag în „Against Interpretation and Other Essays”, p. 199
83. Ibid., p. 200
84. Roud, citat aici: http://studiesincinema.blogspot.ro/2010/02/
jean-luc-godard-audience-detachment_21.html 
85. Într-un interviu televizat cu Dick Cavett din 1980: http://www.
youtube.com/watch?v=KjiK5FfbCtE 
O afirmație oarecum asemănătoare face David Perlov în prima 
parte din „Yoman”, atunci când își filmează soția și fiicele în 
apartamentul familiei: „Aceste scene domestice obișnuite. Au 
prea multă prezență pentru mine. Am nevoie de distanță.” Nu 
intenționez să fac un paralelism între Perlov și Godard și nici să 
folosesc această trimitere în scopul argumentației – e pur și simplu 
o asociere care mi-a venit în memorie. 
86. „Interviews”, p. 97
87. În interviul televizat cu Dick Cavett din 1980 (prima parte aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=93HCeGy6vzk). 
88. „Interviews”, p. 79 
89. Mao Zedong citat în conversația lui Godard cu Jacques Bontemps, 
Jean-Louis Comolli, Michel Delahaye și Jean Narboni în Cahiers du 
Cinema, republicată în Film Quarterly, vol. 21., nr. 2 (iarna, 1968 – 
iarna 1969), p. 20
Apropo de această sintagmă, vezi secvența ilustratoare din „La 
chinoise”, în care personajul lui Leaud îi spune personajului lui 
Wiazemksy că nu înțelege cum ea (personajul lui Wiazemsky) poate 
face două lucruri în același timp. 
90. Sontag în „Styles of Radical Will”, p. 156
91. Ibid., p. 152
92. „Interviews”, p. 81
93. „Interviews”, p. 132
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Voor Film (Supporting Film)
Olanda 2015
regie Douwe Dijkstra 

Un film-eseu autoreflexiv și autoreferențial, „Voor Film” explorează 
ludic și cu umor diverse ipostaze și feedback-uri spectatoriale, ridicând 
întrebări atât în ceea ce privește recepția spectatorială, în genere, cât și 
anumite practici împământenite ale limbajului audiovizual standardizat. 
„Voor Film” înglobează un voice-over ce vrea să transmită senzația că ar 
fi creat simultan cu derularea imaginilor, fiind construit dintr-un mozaic 
de răspunsuri ale unor spectatori anonimi la un potențial chestionar. La 
nivel vizual, regizorul olandez Douwe Dijkstra realizează prin îmbinarea 
de tehnici de animație cu live-action niște ilustrări cât mai generice ale 
acestor răspunsuri. 
Care e locul preferat în sala de cinema? Preferați să vedeți filme acasă sau 
în sala de cinema? În ce măsură au un outcome previzibil anumite device-
uri sau tropi narativi? Ce stârnește suspans, satisfacție sau frustrare? 
La un moment dat, vedem un spectator la scală mult mai mare decât 
macheta unei scene de acțiune, care se întreabă prin intermediului 
limbajului mimico-gestual, de ce anumiți regizori simt nevoia de a folosi 
muzică dramatică pe coloana sonoră atunci când ceea ce vedem (e.g. un 
accident de mașină) este în sine dramatic. De unde această obișnuință ca 
vizualul și sonorul să funcționeze redunant? Alteori, regizorul speculează 
absurdul în care se situează uneori realizatorii unui film, când, de pildă, 
niște foley artists își bagă picioarele în noroi în studiouri de înregistrare 
pentru a recrea efecte de ambianță. 
Dijkstra problematizează în cheie comică nu doar clișee creative, 
dar și clișee care țin de recepție, cum ar fi ideea că imersiunea este 
condiționată și direct proporțională cu nivelul de verosimilitate al 
ficțiunii, că scenariile în care miza e salvarea omenirii sunt neapărat mai 
interesante decât cele în care miza e găsirea unui partener de viață, sau 
că folosirea efectelor speciale spectaculoase ne ţine în scaune mult mai 
interesați decât ar face-o vizionarea unei secvențe cu timpi morți. De ce 
e considerat acceptabil social să râdem în sala de cinema, unde suntem 
înconjurați de necunoscuți, dar, atunci când vine vorba de lacrimi, brusc, 
devenim foarte discreți și încercăm să le ascundem? Și, nu în ultimul 
rând, de ce spunem că stăm să vedem genericul de final al unui film din 
respect pentru echipa de realizatori și de ce le mai citim, astăzi, când 
toată informația e oricum disponibilă pe internet?
„Voor Film” ne aduce aminte de faptul că cineaștii și spectatorii au ajuns 
să întrețină niște obișnuințe ale căror cauze prime e posbil să le fi uitat 
sau că ele nu mai sunt în pas cu evoluția tehnologică dar și că, în ciuda 
faptului că vizionarea filmelor în sala de cinema e o experiență colectivă, 
în realitate, percepția și decodificarea lor sunt, întotdeauna,  procese 
individuale. (de Andreea Mihalcea)

Notre-Dame des Hormones (Our Lady of Hormones) 
Franța 2015
regie Bertrand Mandico

Exuberantul regizor francez Bertrand Mandico propune o nouă 
bizarerie cu inflexiuni melodramatice și psiho-sexuale în „Our Lady 
of Hormones”, văzut în cadrul BIEFF, secțiunea Transgressive Bodies; 
o melodramă conflictuală dintre două actrițe diferite ca personalitate, 
care se ceartă pentru același obiect al dorinței, transpus vizual printr-o 
creatură dubioasă,  o bucată de carne acoperită cu păr și cu un sistem 
propriu de supraviețuire, inspirată, într-o oarecare măsură, de „The 
Thing”, al lui John Carpenter. Luată în stăpânire de amândouă, creatura 
devine obiectul pierzaniei și al dorinței. În mod cert, creatura reprezintă 
o metaforă și accentuează, în mod ironic, incapacitatea ființelor umane 
de a renunța la dorințe, punctând, în special, impulsiunile hormonale 
feminine și agresivitatea maternă a acestora. Imaginarul suprarealist și 
fantastic construit de către regizor este condimentat de textura peliculei 
de 16mm, de filtrele de culoare și scenografia barocă, în care oamenii 
pot fi folosiți ca elemente de decor – femei și bărbați dezgoliți adoptă 
postura statuilor de la marile palate. Registrul absurd și suprarealist este 
cu atât mai pronunțat cu cât creatura misterioasă se lasă tratată ca fiind 
cel mai de preț lucru de pe pământ. Cele două actrițe, parcă scoase din 
filmele lui Werner Rainer Fassbinder, instigă la și mai multă tulburare 
prin efectul de distanțare (pentru că împiedică empatia, identificarea 
spectatorilor cu personajele, făcându-i conștienți de acest lucru), prin 
preocuparea macabră și grotescă pe care o au față de această creatură. 
Filmul abundă în ciudățenii vizuale și în pretențiozitate estetică, gândită 
până la cel mai mic detaliu. Paradisul în care cele două trăiesc și relația 
lor descrie un soi de boemie decadentă marcată de o dominantă queer. 
Astfel, nu e de mirare că singurul bărbat care apare în acest film este, 
de fapt, o femeie travestit. Totuși, între cele două actrițe pare să fie ceva 
mai mult decât o prietenie degradantă, vizibilă în momentul apariției 
creaturii. Momentele de prețiozitate ale timpului petrecut alături de 
creatură diferă în funcție de fiecare în parte, astfel că această creatură 
o instigă pe una împotriva celeilalte. Aceste momente sunt învăluite 
de atmosferă quasi-mistică, fantastică, redată printr-un amalgam de 
artificii uzitate ale realismului magic. Deprivarea de creatura minunată 
le transformă pe femei în adevărate lupoaice și le înzestrează cu puteri 
supranaturale, abordate în cinema prin diferite efecte; levitează și se 
omoară între ele din cauza acelei „chestii”. Dar moartea e prea puțin 
importantă într-un arthouse, astfel că reînvierea lunatică, concretizată 
printr-un dans erotic și prin atingeri agresive între cele două actrițe, 
pune capăt dorinței exacerbate iar din acel moment „chestia” își anunță 
plecarea. Evenimentele din filmul lui Mandico nu au un sens determinat, 
așa cum nici firul narativ nu trebuie să devină unul conformist. În 
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schimb, uniformitatea registrului și exuberanța limbajului cinematografic 
creează o lume autentică în absurditatea ei fantastică, în care două femei 
se ceartă din cauza unui scop comun – perfecțiunea hormonală. (de 
Claudia Cojocariu)

Freedom and Independence (Libertate și independență)
Germania 2014
regie Bjørn Melhus

Pornind de la ideile filosoafei obiectiviste Ayn Rand, în combinație cu 
elemente specifice filmelor din cinematograful mainstream american, 
Bjørn Melhus chestionează starea actuală a capitalismului și impactul 
acestuia asupra societății la nivel global. Rezultatul este ceea ce pare a fi 
un duel între credințe empiriste și perspective realiste asupra societății 
actuale. 
Într-o logică suprarealistă, Bjørn Melhus, care, de altfel, este și singurul 
actor, trece prin diverse personificări, de la o figura diabolică, autoritară 
(cu același tip de coafură ca Ayn Rand însăși), la una care amintește de 
Fecioara Maria, la reprezentări ale libertății și independenței, până la o 
scenă de dans cu bolnavi, într-o morgă. Toate aceste personaje împrumută 
– cel puțin la un moment dat – vocile și felul de a vorbi ale actorilor 
hollywoodieni, în special atunci când sunt în discordanță cu aspectul și 
atitudinea afișată. 
După ce figura iluminată a Fecioarei este instruită – sau mai bine zis 
dresată – de întruchiparea întunecată a lui Ayn Rand prin simplele cuvinte 
„reason, individualism, capitalism” („rațiune, individualism, capitalism”), 
ea se divide în două personaje, materializându-i pe Mr. Freedom și Ms. 
Independence. Mr. Freedom și Ms. Independence sunt transportați într-o 
zonă rezidențială dintr-un megalopolis futurist în construcție (scenele au 
fost filmate în Istanbul). Cei doi poartă un dialog format din întretăierea 
unor replici care par să aparțină mainstream-ului cinematografic american, 
cu citate din Ayn Rand precum „Civilizația este un progres către o societate 
a intimității”. Pe parcursul discuției, cei doi fac diverse activități aparent 
lipsite de noimă (precum fitness), despre care se poate spune că țin mai 
degrabă de o logică specifică viselor și care sunt conectate doar prin ritm 
cu ceea spun. Imaginea diabolică a lui Ayn Rand îi urmărește și îi ghidează 
de-a lungul călătoriei lor prin megalopolis. 
Dialogul celor doi ia o formă care se mulează din ce în ce mai mult pe 

discursul capitalist, spre punctul în care spațiul privat îl domină și îl reduce 
la maximum pe cel public. Mr. Freedom și Ms. Independence recită din 
Biblie, ajungând la pasajele despre Apocalipsă și Judecata de Apoi. Se pare 
că presupusa salvare a umanității vine din reunirea celor doi într-un tot, 
în mama primordială. Filmul se termină într-un număr de dans într-o 
morgă, sub îndrumarea întruchipării lui Ayn Rand. Întreaga scenă este 
construită bazându-se pe opoziția a două tipuri de idei care se pot rezuma 
la veșnicul „a crede” vs. „a cerceta”. Marele duel are loc post-mortem, iar 
numărul de dans al bolnavilor pare să fie o revoltă în fața personajului 
diabolic. Însă cum fiecare pasăre pe limba ei piere, bolnavii își acceptă cu 
smerenie soarta și încă o dată ajung să îngâne ceea ce spune imaginea lui 
Ayn Rand. (de Cristina Iliescu)

The Exquisite Corpus
Austria 2015
regie Peter Tscherkassky

Peter Tscherkassky, cunoscut ca părintele found-footage-ului, este un 
meșteșugar old-fashioned care își lucrează manual filmele din montaj, 
realizând bijuterii cinematografice de o calitate sublimă. În „The Exquisite 
Corpus”, văzut în cadrul BIEFF, secțiunea Journeys into subconcious, acesta 
alătură imagini și momente pe care le rupe din filme amatoricești, din 
porn flicks, precum și fragmente respinse din reclame. Imaginile se îmbină 
unele cu altele prin supraimpresiune, iar numeroase fragmente sunt 
topite într-un vis senzual, spiritual, macabru și, în același timp, extatic. 
Melanjul dintre erotism și pornografie – nuanțat prin intermediul titlului 
– este destul de non-explicit, ascuns cu ajutorul montajului, constituind, 
mai degrabă, un laitmotiv vizual. Conform declarațiilor regizorului, titlul 
filmului datează încă din 1925, fiind o denumire a unei metode fun de 
alăturare a unor cuvinte/imagini inventată de suprarealiștii din Paris. 
Această metodă permitea participarea mai multor oameni la crearea 
colectivă a unor fraze de sine stătătoare. Spre exemplu, fiecare participant 
adăuga ceva unei compoziții în desfășurare, ținând cont de anumite reguli. 
Rezultatul era, de cele mai multe ori, ilar și lipsit de logică. Putem spune că 
titlul filmului se referă metaforic la „cadavrul splendid” pe care cinemaul 
analog îl întruchipează în zilele noastre: un corp superb, marcat de o dată 
de expirare, constrânsă de apariția noii tehnologii și de impactul pe care 
îl are în industria cinematografică. Firul narativ este simplu și denotă o 
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doză majoră de seducție. Un cuplu de nudiști pornește în călătoria lor 
filmică. Pe plajă este o femeie care doarme. Corpul pare marcat, într-un 
mod vehement, de pete de arsură, care se transformă încetul cu încetul 
în supraimpresiuni erotice, revenind mereu la tânjeala onirică a fetei de 
pe plajă. Supraimpresiunea marchează planul oniric, iar coloana sonoră, 
cu trimitere clară către „Meshes of the Afternoon” (regia Maya Deren, 
1943), revine în buclă, fundamentând astfel stilistica suprarealistă și 
momentul dintre reverie și vis. Montajul este edificator în procesul de 
alăturare metaforică. Stadiul oniric nu poate fi perceput în totalitate 
niciodată. În vis sau, mai bine spus, în încercarea de aducere aminte 
există foarte multe lucruri pe care le uităm. Același lucru se întâmplă și 
în acest film – se accentuează imposibilitatea de a capta visul și imaginea. 
Totuși, incipitul filmului anunță motivul călătoriei. Supraimpresiunea de 
factură pornografică – fața fetei este acoperită de posteriorul unei alte 
femei, ale cărei coapse sunt cuprinse de mâinile unui bărbat ș.a.m.d. – 
vorbește despre o conexiune oarecum metaforică, și anume, adâncirea 
în corpusul filmului. Amprenta erotică nu arată doar corpuri umane 
goale, ci împinge corpul filmului în exterior. Este de remarcat accentul 
pus pe imaginea femeii care trece de la a fi obiect al plăcerii la cea care 
primește plăcere – vizibil în supraimpresiunile centrate, mai degrabă, pe 
chipul și corpul ei decât pe cel al bărbatului, dar și zâmbetul nevinovat al 
fetei de pe plajă care se trezește din acel miraj erotic. Alături de corpusul 
compus din found footage, se simte un fler organic pe ecran, o rețea de 
indicii foto-chimici – cunoscute ca fotograme – ce servesc ca bază pentru 
tehnicile suprarealiste și, în același timp, ridică întrebări legate de viitorul 
cinemaului analog și al meșteșugarilor lui. (de Claudia Cojocariu)

Peace to Us in Our Dreams (Pace în visele tale)
Lituania/Franța/Rusia 2015
regia: Sharunas Bartas

Prin filme ca „Three Days” (1991), „The Corridor” (1995) sau „Few of 
us” (1996), Sharunas Bartas propune o racordare a spectatorului la un 
timp aproximativ geologic, la un ritm al proceselor naturale, în care 
omul e văzut ca organ contemplativ, ca specie și atât, ca și când viteza 
de formare a gândului ar corespunde vitezei de deplasare a plăcilor 
tectonice. Nu e o convenție care să mimeze realul, ci una care forțează 
acțiunile către o esențializare menită să problematizeze simbolic non-
comunicarea ca temă. Odată cu „Eastern Drift” (2010), apare prima 
mutație de ordin stilistic în ceea ce se poate numi metodă de lucru: o 
înșiruire convențională de blocuri narative. Dacă până aici, personajele 

acționau dintr-o inerție a spațiului – habitat, fie că sunt întinderi vaste 
din Siberia, fie că sunt ruine ale arhitecturii comuniste, de data aceasta 
au scopuri lumești, comunicate și ușor de reperat: un traficant de droguri 
trebuie sa ajungă în Moscova pentru a-și recupera o sumă de bani, apoi 
să se întoarcă acasă. Problemele apar din inevitabila transformare a 
stilului, necesară pentru a putea susține narațiunea așezată pe structura 
unui thriller. Astfel, durata cadrului e mai scurtă, ritmul e all over the place, 
relația cu spațiul nu are timp să se închege, iar actorii joacă puncte de 
maxim ale unei tensiuni încă neconstruite. Rezultatul e ori un thriller cu 
ocolișuri nenecesare, ori un eseu despre singurătate în care elementele 
narative sunt injectate și țâșnesc afară prin orificii incontrolabile. 
Pentru „Peace to Us in Our Dreams” (2015), Sharunas Bartas alege să se 
îndepărteze de rigorile filmului de gen, dar păstrează structura narativă; 
poate chiar una convențională, dar cu un sfârșit abrupt care lansează 
filmul către o metastructură de tipul „totul a fost visul unui cutare 
personaj”; calitatea onirică se regăsește în mod obișnuit în filmele lui 
Sharunas Bartas, dar nu formulată explicit, cum cred că este cazul în 
„Peace to Us in Our Dreams”. Topica titlului setează tonul specific unei 
rugăciuni prin care se cere „pacea” ce nu poate fi obținută decât în vise, 
și în mod ironic, ar corespunde, într-o realitate imediată, unei tensiuni 
extreme mereu prezente și nerezolvate. Filmul urmărește două fire 
narative ce se desfășoară în paralel cu puncte de conjuncție din când 
în când: tatăl, jucat de Sharunas Bartas, hotărăște să plece împreună cu 
fiica sa ( jucată de fiica sa, Ina Marija Bartaité) și actuala iubită la casa 
de la țară (undeva lângă Vilnius); un adolescent care locuiește aproape 
de casa lor fură o pușcă de vânătoare și ajunge să-și ucidă tatăl alcoolic. 
Personajele conțin, între ele, o istorie nedezvăluită, ceea ce conferă o 
dinamică narator – personaje asemănătoare filmelor sale de început. 
Această familiaritate implicită stă la baza dialogului care, în mod normal, 
ar fi trebuit să fie privat de lizibilitate, dar aici ia forma unor discuții 
filosofice libere care anulează specificitatea relațiilor (dintre personaje). 
Dacă își petrec timpul împreună de obicei sau dacă nu s-au mai văzut 
de ani de zile e mai puțin relevant, pentru că își vorbesc același lucru. 
Probabil dialogul-cheie pentru interpretarea tematică a filmului este 
cel în care fiica recunoaște plângând în fața tatălui ei că nu poate 
diferenția între realitate și imaginație, dezbatere ce reverberează și în 
plan conceptual sau în maniera în care este construit formal filmul. 
Înțeleg firescul schimbării, dar „Peace to Us in Our Dreams” este doar 
un succesor coerent al lui „Eastern Drift” și, sper, o etapă de parcurs 
către o soluție stilistică stabilă demnă de a continua tradiția filmelor din 
anii ’90. (de Theo Stancu)
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One World Romania
Festival de film documentar dedicat drepturilor omului

ediția a 9-a

București 21-27 martie 2016

de Alexadra Tîlvescu, Andreea Mihalcea, Andra Petrescu

A Flickering Truth (Adevăr pe peliculă)
Noua Zeelandă, Afganistan 2015
regia Pietra Brettkelly

În Kabul, într-una dintre cele mai supravegheate zone, între 
ambasade și sediul ISAF (International Security Assistance 
Force) se află Afghan Film, parte casă de producție de stat, parte 
arhivă națională de filme. Fondată în 1968 și deținând peste 8000 
de ore de film afgan și 14.000 de ore de filme din toată lumea, 
arhiva a avut puternic de suferit din pricina abuzurilor regimului 
taliban, în viziunea căruia filmele reprezintă artefacte culturale 
infuzate de ideologie vestică decadentă, nocivă pentru ochii și 
mințile populației locale. Între 2012 și 2015, documentarista 
neozeelandeză Pietra Brettkelly și DOP-ul său, Jake Bryant, 
cercetează starea actuală a arhivei și situația angajaților săi, 
filmarea suprapunându-se cu perioada în care conducerea este 
preluată de cineastul Ibrahim Arify, întors din Germania la Kabul 
cu această misiune. 
Obiectivul camerei Pietrei funcționează în descendența tradiției 
ciné-verité, asemeni privirii unui martor la acest proces de 
descoperire a lumii de celuloid, care deși continuă să „bântuie” 
depozitele inadecvate ale arhivei, este amenințată cu dispariția 
din cauza degradării iminente. Angajații arhivei sunt aici de 
multă vreme; unii dintre ei chiar locuiesc în sediul arhivei, iar 
destinele lor personale sunt intim legate de istoria și soarta 
acestei instituții. Unii dintre ei erau aici când talibanii le-au 
ordonat să ardă filme și unii dintre ei au trebuit să se supună, 
însă tot ei și-au riscat viețile, depozitând filme în încăperi ale 
căror uși le-au zidit sau prin canale de ventilație. Arify, ghidul 
principal, își dorește recondiționarea arhivei dar și racordarea 
mentalității angajaților la niște standarde operative, conștient 
fiind de importanța culturală națională a arhivei, dar și de rolul 
pe care îl poate juca în recuperarea identității culturale afgane. 
În unele depozite, starea bobinelor e similară cu imaginea 
unor soldați căzuți pe câmpul de luptă: praf, mizerie, bobine 
neidentificate, materiale nemontate. Într-un altul, lucrează 
un angajat aflat probabil la vârsta a treia, la curățarea și 
recondiționarea lor, el fiind singurul angajat care are această 
competență. Arify încearcă să îmbunătățească lucrurile, dar e 
nevoit să părăsească Kabulul, cel puțin pe perioada desfășurării 
alegerilor prezidențiale din 2014, în timpul cărora tuturor 
străinilor li se recomandă părăsirea țării din motive de siguranță. 
În urma sa, câțiva angajați pornesc cu un proiector de 16 mm și 
câteva role de film într-o caravană cinematografică improvizată 
prin regiuni rurale necontrolate de talibani, în care mare parte 

din populație nu are acces la cinema. Camera Pietrei surprinde 
în felul acesta reacțiile unor oameni de toate vârstele, care se 
află, poate, la prima întâlnire cu limbajul audiovizual - demers 
de o imensă valoare antropologică, având în vedere că rata de 
alfabetizare a populației adulte afgane este estimată în prezent 
la 31%. 
Prezentul și istoria arhivei reies din ramificațiile și nodurile 
rețelei umane angrenate. În afară de Arify, Pietra își concentrează 
atenția și asupra antecesorului acestuia, Isaaq Yousif, un bătrân 
cocoșat, care și-a petrecut ultimii 30 de ani trăind în sediul arhivei. 
Isaaq e un bărbat care se mișcă greu, orfan de mic și care nu s-a 
putut căsători niciodată din acest motiv (obiceiul tradițional fiind 
acela ca unul dintre părinți să ceară mâna viitoarei logodnice), 
care trăiește simplu și pașnic, iar documentarul este, de altfel, 
dedicat memoriei acestuia, Isaaq murind, din păcate, în timpul 
filmărilor. Mișcările, gesturile și rostirea acestui bătrân par să 
aparțină unui alt timp, trecut, cu un ritm propriu, mai lent, iar 
cadrele cu el sunt comparabile, de pildă, cu felul în care este 
reprezentată bătrânețea  într-un film precum „Tokyo Story”, al 
lui Yasujirô Ozu (1953). 
Regizoarea adaugă filmărilor un strat suplimentar, constituit 
din pasaje din filmele din arhivă, extrem de diverse: de la filme 
de ficțiune datând încă din anii ‘30, la filmări documentare din 
anii ‘60 -’70 care surprind femei îmbrăcate după moda vremii 
vestice, vizite de stat sau execuții, respectiv filmări ale urmărilor 
unor bombardamente și războaie civile, făcute de înșiși angajații 
Afghan Film cu echipamentul de aici. În cele din urmă, A 
Flickering Truth se constituie într-o pledoarie emoționantă a 
ideii că reconstrucția unei țări trebuie să vizeze și reconstrucția 
memoriei colective a oamenilor care o locuiesc și că prezervarea 
acesteia depinde în bună măsură și de felul în care populația 
are acces la reprezentarea în imagini audiovizuale a vieții în 
Afganistan de-a lungul secolului XX. (de Andreea Mihalcea)

I Comme Iran (I de la Iran)
Belgia 2014
regie  Sanaz Azari

În acest film, regizoarea de origine iraniană, Sanaz Azari, ne 
îndeamnă să-i urmărim parcursul de elevă conștiincioasă la 
lecțiile de scriere și citire în limba persană (farsi). De un umor 
care atinge cu mănuși sarcasmul, asocierile dintre cuvintele 
învățate de pe un vechi manual școlăresc și actuala situație socio-
politică din Iran, dau întreaga savoare a acestui film.
Dialogul dintre ea și profesorul de farsi este punctat adeseori 
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prin trimiteri la evenimentele survenite după revoluția civilă din 
1979. În centrul filmului nu stă atât eleva, cât profesorul, martor 
al revoluției, indignat de haosul incontrolabil prelungit și de 
măsurile severe și absurde luate de noul regim, care a imigrat în 
Belgia, asemeni familiei regizoarei. Eleva învață să citească și să 
scrie cuvinte elementare, precum tată, apă, sau pâine. Profundele 
rupturi sociale cauzate de schimbările aduse de revoluție se fac 
simțite până și la acest prim nivel de înțelegere a filmului: este 
o ironie în sine faptul că regizoarea învață să citească în limba 
maternă atât de târziu! Cadrele statice dominante în film sunt 
dinamizate de montajul cu ilustrațiile abecedarului, montaj 
la rândul lui punctat de sunete comic-abstracte și de vocea 
regizoarei, care pronunță cuvinte în aparentă discordanță cu 
ceea ce reprezintă imaginile. Aceste desene frumos colorate 
prezintă adeseori situații idilice, în contrast cu denunțarea noii 
realități socio-politice a Iranului, pe care o face profesorul. Într-
un fel, se creează o asociere isteață între modul manipulativ în 
care imaginile din manual ilustrează ființe și obiecte concrete 
din realitate și modul abuziv în care noul regim folosește 
interpretarea liberă a operelor literare pre-revoluție, pentru a 
servi cât mai favorabil ideologiei promovate.
Tot aceste desene destinate copiilor sunt folosite și într-o altă 
metaforă-comentariu evidentă în climaxul filmului: imagini 
alese la întâmplare din media iraniană dau literalmente buzna 
peste frumoasele ilustrații, sugerând astfel că în spatele unei 
fațade precare de armonie, bunăstare și integritate morală, se 
ascund urme de violență (execuții sălbatice), exhibiție sexuală 
(tinere care dansează provocator în videoclipuri muzicale) 
și instabilitate politică (lupte de stradă între civili). Ipocrizia 
întregii situații este și mai vizibilă atunci când profesorul își 
avertizează eleva în legătură cu riscul prezent în înfățișarea 
unei anumite imagini de la începutul abecedarului, arătându-l 
pe imamul Ruhollah Khomeini îmbrățișând un copilaș. Același 
conducător este subiectul unei remarci sarcastice referitoare 
la crezul răspândit prin popor cum că figura lui s-ar fi profilat 
pe lună, ceea ce denotă, desigur, atitudinea regizoarei și a 
profesorului față de bigotismul general din țara lor de origine. Cu 

toate astea, distanțarea emoțională este una de suprafață în cazul 
amândurora: susținând că nu cunoaște câtuși de puțin actualul 
imn național al Iranului, profesorul dorește să i-l intoneze pe cel 
vechi elevei sale, dar este împiedicat de propriile lacrimi. Cât 
despre regizoare, sentimentul de nostalgie este evident în însăși 
miza filmului – ce mod mai bun de a te apropia de o țară pierdută 
în amintiri decât studiindu-i limba? 
„I de la Iran” este o declarație de iubire și ură față de o țară care 
cedează sub propriile conflicte politice și sociale, și care nu 
reușește să mai inspire sentimentul de acasă pentru majoritatea 
locuitorilor ei. Complicitatea care se creează între cei doi 
imigranți depășește granițele relației profesor-elev și ajunge 
să sugereze o durere mutuală, pe care amândoi o exprimă cu 
ajutorul cuvintelor și al limbajului grafic/plastic. (de Alexandra 
Tîlvescu)

Mos Stellarium
Luxemburg 2015
regie Karolina Markiewicz, Pascal Piron 

Pentru că cele mai multe relatări despre noul val de refugiați se 
limitează la experiențele adulților, regizorii documentarului „Mos 
Stellarium” (2015) hotărăsc să dea cuvântul unor adolescenți 
constrânși să facă față ostilității generale și ritmului lent în care 
birocrația le permite să ducă o viață pe cât posibil normală. 
Drama celor șase tineri refugiați constă mai ales în teama de 
a nu fi trimiși înapoi în țările de unde au fugit împreună cu 
familiile lor. Desigur, asta la un nivel general. Căci fiecare își 
individualizează povestea cu micile suferințe personale, cum ar 
fi neputința de a cumpăra anumite produse de uz obișnuit sau 
nesiguranța cu privire la continuarea studiilor. Niciunul dintre ei 
nu pare să tânjească să se întoarcă în țara natală: Luxemburgul, 
deși în continuare foarte sever în privința refugiaților, a devenit 
pentru ei șansa de a-și putea reclădi existențele pe coordonate 
mai apropiate de firesc. Maturizarea lor precoce este evidentă 
nu doar în luciditatea cu care își prezintă situația, ci și în ceea ce 
transpare din cuvintele lor: aceștia sunt tineri care poartă povara 
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unor părinți fie încă neadaptați pe deplin, fie bolnavi, de care 
trebuie să se îngrijească în paralel cu încercările lor de a avea o 
viață socială, de a se ține de studii etc. Unul dintre tinerii din film 
(cu un statut ușor diferit de al celorlalți, provenind dintr-o zonă 
săracă, dar neafectată de război) trece în prezent prin versiunea 
cea mai neplăcută a scenariului imaginat de fiecare dintre ei: a 
fost forțat să se întoarcă în Muntenegru, țara de origine. Acolo 
e nevoit să facă față unei situații și mai dificile decât cea de 
refugiat, neavând șansa de a-și găsi un loc de muncă și presat de 
responsabilitățile din familie.
Ochiul camerei nu ne înfățișează niciodată prea mult din subiecții 
săi; tinerii sunt arătați pe bucăți, cu accentul pus pe priviri sau 
pe buze. Identitatea lor exterioară nu ne este cunoscută pe 
deplin, astfel sugerându-se o întrepătrundere între destinele 
acestor tineri și cele ale numeroșilor alți tineri refugiați care se 
luptă cu aceleași mori de vânt. Filmul este structurat sub forma 
unor monologuri adresate unui spectator dispus să asculte fără 
prejudecăți: cei șase vorbesc liber despre experiențele lor, dar, 
deși fiecare are o atitudine diferită față de ce a trăit, din glasul lor 
răzbate o notă pregnantă de melancolie și profundă dezamăgire 
comune. Cadrele răsturnate sunt și ele la fel de expresive, 
întărind motivul cerului înstelat, în final ducând către aceeași 
înțelegere a acestor povești, ca făcând parte dintr-un amalgam 
de constelații care comunică între ele. Predominanța cerului în 
aceste cadre sugerează că lucrurile sunt pe dos de cum ar trebui 
să fie într-o lume ideală. Pentru acești tineri adulți, societatea 
nu pare să aibă prea mare disponibilitate: sunt tratați ca o masă 
amorfă și subversivă, care poate cauza haos și alimenta temerile 
sufocante ale vest-europenilor. Situația politică de care au fugit 
și pericolul la care s-ar expune dacă ar fi expulzați nu par să 
preocupe autoritățile care îi pândesc în fiecare zi. Presiunea de a 
trăi ilegal într-o țară care ar avea toate condițiile unui trai decent 
este ceea ce-i face pe acești șase refugiați să vorbească mereu cu 
o anumită notă de melancolie în glas, izvorâtă poate și dintr-o 
înțelegere mai profundă a realității, pe care sunt nevoiți să o 
cerceteze în permanență pentru a se feri de pericolele care par să 
se ivească de peste tot.
„Mos Stellarium” dă glas unor drame care altfel ar fi fost trecute 
sub tăcere, ca multe altele pe lângă care trecem nebănuitori. Este 
o șansă pentru cei care privesc situația din poziția confortabilă 
de spectator pasiv să conștientizeze dimensiunile reale și 
repercursiunile latente ale acestor evenimente nefericite. (de 
Alexandra Tîlvescu)

Every Face Has a Name (Orice chip poartă un nume)
Suedia 2014
regie Magnus Gertten

Cu acest documentar realizat în 2015, regizorul suedez Magnus 
Gertten răspândește și mai multă lumină asupra unui episod 
dificil și înduioșător din istoria Holocaustului: debarcarea a peste 
1000 de supraviețuitori ai lagărelor de concentrare în orașul 
Malmö, pe 28 aprilie 1945. În căutarea identității unor chipuri 
anonime, filmul ajunge să prezinte poveștile a zece oameni, care 
acceptă să retrăiască momentul eliberării, desăvârșind astfel și 
procesul de identificare – căci nu doar numele sunt regăsite, ci și 
întregi bagaje emoționale. 
Materialele de arhivă prezente în acest film și aflate în 
proprietatea Televiziunii Naționale Suedeze au mai fost folosite 
de Magnus Gertten și în „Harbour of Hope” („Portul speranței”), 
documentarul lui din 2011, construit pe aceeași metodă de 
confruntare a supraviețuitorilor cu imaginile lor din trecut. 
Diferența notabilă constă în numărul persoanelor identificate, 
considerabil mai multe în filmul din 2015; acest lucru se datorează, 
firește, influenței speciale pe care a avut-o campania online în 
continuă desfășurare de identificare a celor aflați pe listele de 
supraviețuitori. Deși titlul sugerează intenția generoasă de a 
restitui fiecărui chip numele și povestea sa de viață, o asemenea 
reușită ar fi aproape imposibilă din cauza distanței temporale, 
care presupune moartea sau dispariția fără urmă a multora dintre 
cei implicați în acest eveniment (cum e cazul lui Nadine Hwang, 
membră a unei comunități artistice din Paris înainte de război 
și figură-cheie într-una din secvențe, al cărei parcurs, la data 
realizării filmului, era necunoscut; ulterior, povestea ei a început 
să prindă un contur din ce în ce mai fin, zvonindu-se chiar că ar 
fi fost spion).
Puțini dintre cei prezenți în documentar sunt dispuși să 
îndepărteze ceața așternută de timp peste amintirea ororilor 
trăite în lagăr, de teamă că ar putea fi din nou bântuiți de ele. Cât 
despre cei care erau prea mici pentru a percepe teroarea în toată 
urâțenia ei, aceștia au trebuit să facă față tăcerii din spatele unor 
întrebări dureroase adresate celor care își doreau să împingă 
suferința cât mai departe, în spatele conștiinței chiar – pentru a-și 
putea reclădi existențele. Copii născuți în lagăr, handicapați de 
lipsa unei înțelegeri profunde a traumelor suferite de părinții lor, 
lăsați să se confrunte ei înșiși cu bucăți lipsă din istoria personală 
– precum identitatea reală a tatălui sau afecțiunea maternă.
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Abordarea cinematografică a acestui proces de căutare a 
supraviețuitorilor împletește trei dimensiuni: imaginile de 
arhivă înfățișând întâmpinarea victimelor de către voluntarii 
Crucii Roșii, retrăirea emoționantă a acestor momente de către 
persoanele identificate de pe lista pasagerilor și, intercalate, 
secvențe dintr-un episod asemănător, semn că istoria chiar se 
repetă, și anume debarcarea în Italia a unui vas cu refugiați de 
război, pe 1 iulie 2014. Chipurile, acum crestate de bătrânețe, 
sunt puse în oglindă cu aceleași chipuri, mai tinere însă și pe care 
se citește un amestec de emoții contrastante: bucuria libertății 
luptându-se cu teama față de necunoscut, confuzia unui nou și 
dureros început, legată strâns de speranțele renăscute. Regizorul 
își reduce prezența în film la câteva scurte comentarii și la 
întrebările adresate supraviețuitorilor; când întrebările se lovesc 
de reticența victimelor, documentaristul pare să se dea cu un 
pas înapoi, lăsându-le acestora spațiul necesar pentru a se simți, 
pe cât posibil, în largul lor vorbind despre ceva ce le-a marcat 
existența.
Miza acestui documentar e întru totul lăudabilă. Într-un fel, 
cred că este și o modalitate de a reda vocea unor oameni care 
au pierdut o parte din ei în hățișul acelor evenimente nefericite. 
Chiar dacă pe cei mai mulți filmul nu îi mai poate consola, e totuși 
semnificativ că măcar câțiva supraviețuitori au putut fi reperați 
pentru a împărtăși pe ecran eroismul tragic al unor existențe 
trăite sub semnul războiului. (de Alexandra Tîlvescu)

Flotel Europa
Danemarca-Serbia 2015
regia Vladimir Tomić

La începutul anilor ’90, Iugoslavia era în plin proces de 
destrămare. Încercarea de a păstra frontierele Iugoslaviei a 
rezultat într-o perioadă de câțiva ani de războaie sângeroase, în 
care epurarea etnică și violurile erau metodele de intimidare a 
populației. Războiul din Bosnia și Herțegovina a fost printre cele 
mai sângeroase, Sarajevo fiind sub asediu pentru trei ani. Vladimir 
Tomić avea 12 ani când a plecat din Sarajevo, împreună cu mama 
și fratele său mai mare, și a ajuns în portul din Copenhaga, unde 

Crucea Roșie improvizase o tabără pentru cei aproximativ 1000 
de refugiați din Iugoslavia. Pe perioada celor doi ani în care au 
așteptat să primească azil politic – timp în care nu puteau părăsi 
portul – oamenii au început să își filmeze rutina zilnică pe casete 
VHS, pe care le trimiteau rudelor rămase acasă. 
Mai bine de douăzeci de ani mai târziu, Vladimir Tomić a (re)
folosit materialele filmate la bordul vasului Flotel Europa 
recompunându-și primii ani ai adolescenței într-un film-eseu 
emoționant, totodată oferind și o mărturie despre contextul 
socio-istoric al refugiaților din Balcani. 
Tomić suprapune montajul video cu povestea maturizării lui, 
narată în voice-over, juxtapunere care resemnifică materialele 
filmate în urmă cu două decenii. Filmările realizate cu scopul 
de comunica celor de acasă (unde încă era război) își schimbă 
receptorul: ele nu mai sunt relevante pentru o comunitate 
restrânsă, care se raportează la acest mesaj personal (familia 
rămasă acasă, în mijlocul războiului, și care recunoaște 
personajele din imagine), ci devin importante pentru un public 
neimplicat afectiv în narațiune (spectatori care, de cele mai multe 
ori, cunosc conflictul balcanic de la distanță și nu se identifică 
sau nu recunosc chipurile prezente). Imaginile acestea aparțin 
cotidianului refugiaților (concerte improvizate, petreceri, discuții 
de grup, seri la televizor etc.), pot fi  reprezentative pentru oricare 
dintre locuitorii Flotel Europa și ilustrează momente spontane 
ale acestora. Povestea narată pe voice-over, în schimb, deține 
un nivel de ficționalizare – Tomić își amintește adolescența din 
perspectiva adultului, ca un fel de reconstituire a evenimentelor 
și  de reexaminare a emoțiilor  provocate de ele –, cu funcție 
reflexivă. Această juxtapunere dintre imagine și povestea narată 
transformă „Flotel Europa” dintr-un film exclusiv personal într-o 
investigare subiectivă a contextului respectiv.
Atât Vladimir Tomić, cât și monteurul filmului, Srdjan Keca, au 
mai lucrat în trecut cu formate documentare ce investighează 
traumele provocate de Războiul Bosniac asupra generației lor. 
Tomić se întoarce în Bosnia cu filmul „My Lost Generation” 
(„Generația pierdută”, 2009), iar Keca încearcă să înțeleagă 
deciziile tatăului său în „Pismo ocu” („O scrisoare pentru tata”, 
2011). (de Andra Petrescu)
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Festivalul Internațional de Film 
NexT

ediția a 10-a

București 7-11 aprilie 2016

de Cristina Iliescu, Maria Lincu, Alexandra Nenciu, Elena Martin, Alex Mircioi

The Living Need Light, The Dead Need Music (Cei vii au 
nevoie de lumină, cei morți, de muzică)
Vietnam 2014
The Propeller Group

„The Living Need Light, The Dead Need Music” este o poezie vizuală în 
travelinguri gradate după ritmurile muzicii unice a riturilor mortuare 
din sudul Vietnamului. Ajutat de vocea naratorului - ce rostește grav 
și apăsat cuvintele, ca o incantație -, filmul construiește o stare de 
acalmie, ca mai apoi să dezvăluie tristețea incipientă a poveștii pe 
care o urmărește. Scurtmetrajul face ca personajul său principal 
să fie moartea și procesiunea înmormântării, ce încorporează 
perspectiva filosofiei budiste asupra morții și a vieții, amestecând 
secvențe documentare (filmate în cadrul unor ceremonii locale), cât 
și momente reconstituite ale înmormântării ficționale a unui tânăr 
transgender. „(Draga mea) știu că dacă încerc să uit, îți voi simți lipsa 
și mai mult, așadar mă străduiesc să îmi amintesc pentru a putea 
uita” este una dintre incantațiile naratorului și inspirată din tradiția 
budistă, la fel ca titlul (proverb budist), pasajul pare să încapsuleze 
esența unui alte atitudini. Poate (doar poate) cei de la The Propeller 
Group introduc subtil întrebarea legată de asimilarea tradițiilor în 
noua ordine socială. Vietnamul s-a lansat într-o ascensiune rapidă 
a capitalismului (funcționând ca republică socialistă), unde muzica 
unică a tradițiilor funerare este amenințată cu uitarea și dispariția, 
căzând victimă  modernizării economice. În acest context ideologic, 
filmul pare să propună o restilizare a tradițiilor și adevărurilor ce 
se găsesc în mituri, pronunțându-le într-un limbaj cinematografic 
menit să captiveze. Astfel, filmul ne introduce într-o sferă suspendată 
a abstractului, poeticului și metaforicului ce ne angajează într-un 
dialog (pentru că nu putem să rămânem indiferenți) cu tradițiile și 
miturile ce pulsează în memoria colectivă a Vietnamului de sud.
Muzica este elementul ce structurează narațiunea și o dublează 
prin urmărirea unei fanfare conduse de un dirijor ce flutură printre 
degete un buchet alb de flori (în locul baghetei de dirijor), fanfară 
ce debutează cu o melodie tradițională vietnameză, continuând cu 
melodii cu influențe de jazz. Sincretismul celor de la The Propeller 
Group se descoperă treptat, printr-un flux continuu, ce ne imersează 
într-o reinterpretare a miturilor și tradițiilor: artiști ce manipulează 
focul și săbiile, bocitoare în costume colorate (atât de diferite de cele 
din tradiția noastră), acrobați, îmblânzitori de șerpi, sculpturi în 
lemn (un șarpe sculptat dintr-un lemn plutitor ce decorează un sicriu 
pictat în culori aprinse), dansuri acrobatice, toate acestea transformă 
ceremonia funerară într-un rit de trecere colorat și euforic. Această 
stare de euforie este amplificată și prin resorturi formale. Atât pasajele 
documentare, cât și reconstituirile tradițiilor mortuare sunt filmate 
ultra HD, iar colectivul de artiști optează pentru folosirea overcranck-
ului – capturarea mai multor cadre astfel încât filmul să se deruleze în 

slow motion - , setând un ritm hipnotic modelat prin  muzică.
The Propeller Group este format din Phu Nam, Matt Lucero și Tuan 
Andrew Nguyen, care au produs o serie de proiecte multimedia ce 
fac tranziția dintre sculptură, instalații publice, canalele media 
comerciale, și care gestionează, sub același nume, o agenție de 
producție și advertising (TPG Films) și o agenție de PR (Propeller 
Group) concomitent în două locații: Los Angeles și Ho Chi Minh 
City, în Vietnam. Confuz, nu? Cam asta este și ce își doresc artiștii: 
„Confuzia este bună. Când oamenii sunt confuzi, chiar sunt nevoiți să 
gândească.” (de Elena Martin)

Apartament interbelic, în zonă superbă, ultra-central
Romania 2016
regie Sebastian Mihăilescu

„Treaba este: mașina trebuia vândută cât de repede, iar Leo o trimite 
pe Toni să o facă.” Așa începe „What Is It?” („Care-i problema?”, 
1971), scrisă de Raymond Carver, iar asta este și premisa filmului 
lui Sebastian Mihăilescu. „Adaptarea liberă” a lui Andrei Epure, 
împreună cu regizorul, îi transformă pe Leo și Toni în Radu și 
Ioana, un cuplu ale cărui probleme financiare îi împing să își vândă 
mașina. „Apartament interbelic, în zonă superbă, ultra-central” este 
o radiografie a personajului masculin lipsit de putere care încearcă 
prin diverse moduri să recapete controlul – întâi își instruiește soția 
ce să facă și ce să zică, apoi o verifică prin telefoane insistente. Dacă 
în versiunea lui Carver povestea se rezumă la drama bărbatului care 
își pierde puterea, pe care o nuanțează prin gelozie, în versiunea lui 
Mihăilescu și Epure, gelozia devine vectorul poveștii. De la început, 
Radu este sceptic în legătură cu prietenul din facultate căruia Ioana 
vrea să-i vândă mașina, iar tonul pe care îi cere să se întoarcă acasă 
este unul imperativ (la Carver era mai degrabă o implorare).
Aceasta este a doua oară consecutiv când tânărul regizor este selectat 
în competiția națională a NexT IFF. Anul trecut, acesta a fost prezent 
cu „Luna de miere” (2014), care are similarități cu „Apartament 
interbelic...”. Scurtmetrajul său precedent îi are în centru pe un frate 
și o soră care discută adulterul mamei lor și efectele pe care le va 
avea asupra familiei. Ambele povești prezintă, de fapt, reculul unor 
acțiuni extra-textuale (infidelitatea mamei în „Luna de miere” și 
posibila infidelitate a soției în „Apartament interbelic...”) și fac uz de 
spațiul extra-cadru. Universul tematic (infidelitate, familie, opoziția 
feminin/ masculin, valori patriarhale subminate etc. ) este mai mult 
sau mai puțin același, iar multe dintre alegerile formale (punct de 
stație fix, cadru secvență) coincid, iar continuitatea regizoralăeste 
clară. 
Camera imobilă a lui Eduard Pârvu, profunzimea mare de câmp și 
mizanscena mai mult în jurul aparatului decât în fața lui, toate par 
să dubleze aceste povești „în afara poveștii”. Dar dacă goliciunea 
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cadrului din „Lună de miere” este o alegere estetică care nu pare 
să aibă o mai mare însemnătate decât această dublare a „în afară”-
ului,  în „Apartament interbelic...” imaginea creează un context. 
Povestea (care are loc aproape integral în apartamentul cuplului) este 
înrămată (la propriu și la figurat) de apartamentul pe care îl vând, 
după cum sugerează și titlul. Semnalele problemelor financiare se 
găsesc în fiecare cadru sub forma cutiilor de împachetat, a lucrurilor 
făcute grămadă și a camerelor goale. Astfel, imaginea amintește 
contextul poveștii, stabilind legătura între ce se întâmplă și situația 
lor financiară. Mai mult, prezența apartamentului și utilizarea sa ca 
ramă este mai pregnantă în scenele cu cei doi, în vreme ce în scenele 
cu el este subliniată mai degrabă singurătatea lui, prin cadre largi ale 
căror margini îl încadrează. 
E greu de spus ce-și propune Mihăilescu. Deși inițial pare că urmărește 
parcursul lui Radu și a crizei sale de gelozie, scurtmetrajul este mult 
prea opac pentru a te face să empatizezi realmente cu conflictul 
interior al protagonistului. Nici măcar faptul că mare parte din film 
este centrată pe așteptarea lui Radu (pe care o observăm în cadre-
secvență), nu te apropie de el. În majoritatea timpului, el se află în 
afara sau la marginea cadrului - e greu să empatizezi cu un personaj 
pe care nici măcar nu îl vezi. Genul de dramă de cameră/ radiografie 
a relației/ portret spre care filmul tinde implică o anumită apropiere 
de personaj, de care regizorul se ferește. Astfel, alegerile sale mai sus 
menționate devin mai interesante decât materialul narativ, făcându-l 
mai mult un exercițiu de stil.
Oricum ar fi, rafinarea lui Sebastian Mihăilescu în ceea ce privește 
stilul său este evidentă de la ternul „Lună de miere”, la mult mai 
delicatul „Apartament interbelic, zonă superbă, ultra-central”. (de 
Alex Mircioi)

Paper Bag
Romania 2015
regie Roxana Bentu

„Paper Bag” abordează cu sensibilitate și blândețe dilema propriei 
mortalități. Procesul acceptării este surprins cu ajutorul lui Mr. B. 
(Silviu Gherman). Într-o dimineață care pare să fie la fel ca cele de 
dinaintea ei, Mr. B. încearcă să-și ducă la bun sfârșit rutina matinală, 
numai că lama de ras nu-l mai ascultă, calendarul nu mai are zile, 

vecina nu-l mai observă. Chiar și prima lui interacțiune pe ziua de 
azi cu o creatură vie – pisoiul – decurge greșit, fiindcă pisoiul fuge de 
propriul stăpân ca și cum ar fi văzut o fantomă. Cu alte cuvine, Mr. B. 
a pierdut controlul asupra vieții sale și încă nu știe de ce.  
Dar nu în narațiune stă adevăratul farmec al scurtmetrajului. „Paper 
Bag” se folosește la maximum de animație, la fel cum exploatează 
foarte bine și convenția auto-impusă a pungilor de hârtie. Pungile de 
hârtie reprezintă o viziune metaforică asupra vieții, poate ca o mască 
ori ca un spațiu de depozitare pentru amintiri. De aceea pisicuța 
domnului B. are nouă punguțe pe care le înlocuiește de fiecare 
dată când scapă cu viață din vreo situație periculoasă. Tot de aceea, 
după ce domnul B. observă, înțelege și, în cele din urmă, acceptă 
că viață lui s-a sfârșit, își îngrămădește câteva lucrușoare în punga 
de hârtie ce i-a ținut loc de cap pe durata scurtmetrajului și pleacă.  
Mr. B. are o relație puternică cu pisoiul său. Obrăzniciile pisoiului se 
intersectează cu reacțiile nedumerite ale lui Mr. B., ajutându-l astfel 
să înțeleagă ce i s-a întâmplat cu adevărat și să-și accepte sfârșitul. 
Căutările protagonistului culminează într-un flashback cu amintirea 
în care ceva mai tânărul Mr. B. iese pe ușa petshop-ului, cu pisoiul 
în brațe. Vânzătorul îl strigă din urmă și îi dă cele nouă punguțe ale 
pisoiului, practic cele nouă vieți. Pisoiul are nouă, Mr. B. are doar una 
singură, care tocmai s-a golit. Așa că acesta preferă să o umple din 
nou cu ceea ce par a fi amintirile sale – o revistă, o carte, o poză cu 
pisoiul și o pereche badass de ochelari de soare (care ridică întrebarea 
cum anume o să-i poarte, acum că duce în mână punga de hârtie 
care-i ținea loc de cap) și să-și părăsească apartamentul eliberat de 
frământările lumești. 
Producția filmului a durat doi ani după ce scenariul a fost terminat, 
iar asta se vede pe ecran, căci fiecare detaliu contribuie la atmosfera 
autentică a apartamentului. Setul nu se remarcă doar prin faptul 
că este construit aproape în totalitate din hârtie și carton, ci și prin 
detaliile care îl umanizează – pijamaua lui Mr. B. este făcută din pagini 
de ziar; titlul ziarului pe care protagonistul îl citește dimineață, așezat 
pe toaletă, este The Dependent; în planul al doilea se văd sacouri si 
tricouri așezate pe umerașe miniaturale; până și hăinuțele pe care 
vecina la agață la uscat sunt diferite unele de celelalte și simultan 
fidele universului „Paper Bag”. Lumea pe care Mr. B. tocmai a 
părăsit-o este una autentică și solid construită, atât la propriu cât și la 
figurat. (de Cristina Iliescu)
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Jeunesse de Loups-Garous (Tinerețea monștrilor îndrăgostiți)
Franța 2015
regie Yann Delattre

La prima vedere, scurtmetrajul regizat de Yann Delattre poate părea 
un sneak peek pentru o comedie romantică franțuzească (nu că asta 
ar fi un lucru rău), unde bineînțeles că domnița nu descoperă de la 
început că prietenul din umbră este, de fapt, alesul ei. Totuși, sub o 
privire mai atentă, povestea tinerilor „vârcolaci”, aparent simplă și 
apropiată de binecunoscutele stereotipuri ale genului, reușește să fie 
nu numai simpatică, dar și bine conturată.
O versiune mai puțin excentrică și inventivă a lui Amélie Poulain, 
Julie, personajul principal, împărtășește din naivitatea, dar și din 
ingenuitatea cu care aceasta se raportează la viață. E neîndemânatică, 
aiurită și seamănă mai degrabă cu un personaj din desene animate, cu 
mănușile ei cu un singur deget și cu bentița cu acoperitoare de urechi. 
Deși folosește, pe un ton pe jumătate comic, genul acela de glumițe 
cu un ritm nenatural și coordonate ale unei comedii clasice, filmul nu 
apelează la opoziția între personaje negative și personaje pozitive. 
Cu doza firească de aroganță, semn vizibil al neîncrederii și nu al 
siguranței de sine, David, fostul prieten, e înduioșător, mai ales în 
momentul despărțirii. Chiar dacă reprezintă acel prim obstacol peste 
care Julie trebuie să treacă ca să îl redescopere pe Sébastien ca un 
potențial partener, el nu este un contrapunct sau parte a acestui 
triunghi amoros, ci cel mult o sursă de umor sau o rămășiță a dorinței 
de încadrare în această convenție de gen. 
În aceeași manieră, Aki, colegul de apartament al lui Julie, poate fi 
considerat mai degrabă neconvențional. Hibernând ziua și devenind 
activ (mai ales sexual) noaptea, el este singurul indicativ al vârstei 
acestor personaje, care ar putea fi, de altfel, adolescenți aflați la 
primele experiențe romantice. 
Restul personajelor nu sunt sexualizate. Julie trimite mesaje care, 
în afara contextului, ar putea fi ale unei adolescente, iar Sebastien 
este excesiv de timid în încercarea obținerii unui prim sărut. Yann 
Delattre pune semnificația titlului în legătură cu succesiunea dintre 
zi și noapte, dar și cu succesiunea spațiilor, tinerii migrând dintr-un 
loc în altul, fie că este vorba despre strada pe care lurcează sau despre 
vreunul dintre barurile în care se întâlnesc. Cei patru sunt vârcolaci 
prin intenție, nu prin constituție. (de Alexandra Nenciu)

She Stoops to Conquer (Se apleacă să cucerească)
Canada 2015
regie Zachary Russell 

To stoop – a se înclina, a se apleca; a-și coborî standardele morale într-
atât încât o persoană să ajungă să facă un lucru reprobabil. 
„She Stoops to Conquer”, în regia regizorului de teatru Zachary 
Russell, care își face, astfel, debutul în cinematografie, este un 
scurtmetraj care explorează limitele de jos până la care o persoană 
este dispusă să se adâncească pentru a se cunoaște pe sine, pentru a 
experimenta și, în final, a învinge temeri și insecurități, și pentru a se 
descoperi și a se dezlănțui. Titlul reprezintă o odă adusă unei piese 
de teatru din secolul al optsprezecelea despre problema identității 
și a măștii – bineînțeles că nu este vorba despre travesti, ci despre 
o femeie care, cu scopul de a cuceri un bărbat, se costumează și se 
comportă precum în limitele tipului de  femeie în preajma căreia el 
s-ar simți confortabil, pentru a-l cuceri.   
Urmărind această logică, la un talent show/spectacol de talente 
extravagant și ușor bizar, actrita care juca rolul unui travestit, încearcă 
un personaj nou: un bătrân singuratic.  Filmul se deschide cu Kayla 
Laurette (ex-travestit/batranul singuratic) care privește în oglindă 
cum celelalte actrițe se îmbracă în travesti, însă ea începe să își 
construiască o mască. Numărul nu are succesul așteptat, astfel încât 
fata, demoralizată, se duce într-un bar (chiar înainte să intre vede doi 
travestiți care intră și ei, cu care, mai târziu, aceasta dansează), iar 
acolo este el (Julian Richings) – bătrânul real pe care îl joacă. Are loc 
un intens schimb de priviri între cei doi, apoi dansează, se privesc, 
se „studiază” unul pe celalalt și chiar merg acasă la el. Păstrându-și 
încă masca pe față, aceștia ajung să facă sex, creându-se o conexiune 
între abilitatea de a se deghiza într-o altă persoană și puterea oferită 
de acest lucru pentru a deveni dezinhibat și aventuros din punct de 
vedere sexual. Cei doi par a fi atrași de similaritatea lor, dar și de 
diferențe evidente – un bărbat și o femeie. Unul dintre ei joacă un rol, 
altul este autentic în pielea sa. De altfel, pe întreg parcursul filmului, 
sexualitatea și libertatea de alegere au un rol important in conturarea 
personajelor.
Dimineața, după ce fata este din nou ea însăși, renunțând la mască si 
totodata la persona, toată situația acestui one-night-stand consumat 
devine extrem de stânjenitoare din perspectiva ei. Astfel pleacă în 
grabă, neștiind cum să-și ia la revedere, decât printr-un simplu 
Bye!. Însă întreaga experiență nu este altfel decât benefică pentru 
personajul feminin care, în urma experienței traite, reușește sa 
ofere complexitate personajului ei in următorul spectacol. Filmul se 
incheie cu un nou număr al bătrânului singuratic, mult mai ludic și 
mai antrenant, în care ea chiar poartă cămașa în „nuanța perfectă”, 
pe care i-o oferise bărbatul cu o noapte înainte și vorbește despre un 
rămas-bun stânjenitor, în aplauzele audienței. (de Maria Lincu)
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Alexandru 
Mircioi

Alexandra
Pară

Alina
Stănescu

Georgiana
Madin

Andra
Petrescu

Andreea
Mihalcea

Andrei
Gorzo

Tangerine
(r. Sean Baker) ★ ★ ★ ★

Anomalisa
(r. Charlie Kaufman)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Saul Fia 
(r. László Nemes) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Mistress America
(r. Noah Baumbach) 

Orizont
(r. Marian Crișan) ★ ★ ★

Carol
(r. Todd Haynes)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Taxi Teheran
(r. Jafar Panahi)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★

Eisenstein in Guanajuato
(r. Peter Greenaway) ★ ★

The Lobster
(r. Yorgos Lanthimos) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Right Now, Wrong Then
(r. Hong Sang-soo) ★ ★ ★ ★ ★ ★

Hail, Caesar!
(r. Joel & Ethan Coen) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

The Big Short
(r. Adam McKay) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★

capodoperă

trebuie văzut

merită văzut

poate fi văzut, în lipsă de alternative

pierdere de vreme

★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★

FILMELE
REDACTORII

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★

★

★ ★ ★

★★ ★ ★
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