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Numărul 27
Preluarea activității revistei Film Menu 
și a cineclubului aferent vine ca o uriașă 
responsabilitate pentru noi, o generație 
care i-a resimțit impactul asupra cinefiliei și 
criticii de film autohtone în perioada 2009-
2016. Dorința de a prelungi și propulsa acest 
impact nu vine dintr-o orișice nostalgie, ci 
dintr-o reală nevoie a unei reviste cu o politică  
editorială precum cea pe care Film Menu a 
avut-o și va continua să o aibă. 

O definiție a direcției noastre editoriale și 
curatoriale este dificil de formulat, însă s-a 
conturat încă din prima sedință de redacție: 
promovarea unor zone ale cinemaului 
neobișnuite, străine sau prea puțin discutate 
în mediul autohton. Film Menu nu are ca scop 
promovarea unui anume tip de cinema normat, 
cel recunoscut universal drept canon sau 
capodoperă, din simplul motiv că dorim să 
evităm rigiditatea unor grile discutabile.

Legat de scandalul în care revista a fost 
implicată, nu putem afișa o nonșalanță 
față de acea răbufnire venită din interiorul 
facultății la acel moment și să ne prefacem 
că nu a avut loc. Însă, ne dorim o distanțare – 

— o nouă redacție
admirăm, promovăm și recunoaștem meritele 
fostei redacții Film Menu, dar, în același timp, 
continuăm să funcționăm ca proiect intern al 
UNATC-ului, a cărei conducere actuală ne oferă 
sprijinul necesar, alături de Uniunea Cineaștilor 
din România (UCIN).

Faptul că vom continua în tradiția pionierată 
de vechea redacție nu este echivalent cu o 
dorință de stagnare; specificitatea căutărilor 
noastre în materie de cinema, atât individuale 
cât și colective, s-a conturat încă de la primele 
proiecții ale cineclubului, iar acum prind 
formă în acest nou număr. Ca până acum, 
redacția rămâne formată exclusiv din studenți 
UNATC,  iar produsele activității ei, mai exact 
revista (atât varianta digitală, cât și cea print) și 
cineclubul săptămânal rămân gratuite pentru 
public.  

Dosarul Found Footage a venit organic 
după căutarea unor interese comune care să 
devină reprezentative pentru redacție; deși 
nu a fost singurul subiect propus, a rămas 
cel la care a existat o rezonanță colectivă 
puternică. Catalizatorul a fost, probabil, situația 
în care ne aflam – raportarea la prezent 



prin trecut, în contextul realizării unui nou 
număr Film Menu, iar această situație și-a 
găsit un echivalent în paradoxul din spatele 
utilizării materialului de arhivă în cinema: 
ceva pre-existent care capătă actualitate prin 
recontextualizare. Pe lângă cineaști precum 
Craig Baldwin, Mark Rappaport,  Martin Arnold 
sau Peter Tscherkassky, care sunt câțiva dintre 
„protagoniștii“ dosarului, în agenda acestui 
număr se regăsesc crâmpeie din căutările 
noastre teoretice în cinema, cronici de film sau 
serial, interviuri, eseuri, elemente editoriale 
cu care publicul Film Menu s-a obișnuit și 
elemente venite odată cu propria noastră 
politică editorială. 

În cazul în care cele 500 de cuvinte de mai 
sus au intrigat sau, și mai bine, provocat, ne 
vedem în Sala Cinema. 

 
Călin Boto
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Soldații. Poveste din Ferentari
România 2017
regie: Ivana Mladenovic
scenariu: Ivana Mladenovic, Adrian Schiop
imagine: Luchian Ciobanu
montaj: Cătălin Cristuțiu
sunet: Yves Bemelmans, Marc Alberisio, Valentin Mazingarbe, 
Aurélien Lebourg, Alexandru Dumitru
distribuție: Adrian Schiop, Vasile Pavel-Digudai

de Andreea Chiper

Probabil primul film de ficțiune al Ivanei Mladenovic va rămâne unul din debuturile 
percutante într-o cinematografie destul de ezitantă cum e cea românească. Romanul 
autobiografic din 2013 al lui Adrian Schiop a inspirat o bucată frustă de viață (aproa-
pe nedisimulată). Distincția fictivă rămâne clară, dar Mladenovic își prelungește to-
tuși aderența la estetica documentaristică și în ficțiune (după „Stingeți luminile“/ 
„Turn off the lights“ din 2012, documentar unde regizoarea se învârte cam în același 
univers, urmărind trei tineri de la marginea societății încercând să se reintegreze 
după o detenție îndelungată). „Soldații. Poveste din Ferentari“ – aidoma romanului 
scris de Schiop, aici în adaptare liberă – despică relația amoroasă dintre un antro-
polog care își tărăgănează teza de doctorat în peisajul torid al Ferentariului (Adrian 
Schiop însuși) și un rom (Vasile Pavel-Digudai) cu trecut suspect (trâmbițat în gura 
mare) și situație civilă ambiguă. Legătura dintre cei doi alunecă pe fundalul perife-
riei bucureștene, spațiu de desfacere pentru toată viața pestriță care mișună în film, 
pentru o cultură extrem de exploatată în media, dar cu prea puține reprezentări în 
cinema. Pe de altă parte, subiectul gay și acceptarea rasială sunt tabuurile lipsite 
(aproape) complet de reprezentare culturală în peisajul românesc, iar docu-ficțiu-
nea Ivanei Mladenovic jonglează cu toate perspectivele într-o manieră obiectivă, cu 
umor și sensibilitate.

Secvența de început face introducerea în universul din Ferentari într-un taxi, 
în momentul mutării protagonistului în spațiul pe care-l investighează (așa cum, 
spre sfârșit, vom fi scoși din cartier tot împreună cu Adi, tot pe bancheta unui taxi). 
Similar, după aranjarea apartamentului (în sinea lui un eșantion de intimitate mo-
dest-dezordonată) urmează explorarea crâșmelor; fauna de aici e spectaculoasă, în 
mini-episoade pur documentare se devoalează o întreagă rețea de obiceiuri colo-
rat-zgomotoase, de la păcănele – strălucitor obiect al fascinației și al pierzaniei – 
până la indivizii sociabili care-și spun povestea de viață oricui, aproape de fiecare 
dată un discurs despre experiența pușcăriei și traiul în sărăcie (un amalgam savu-
ros de înțelepciune șmecheroasă și mândrie). Mizerabilismul din film nu urmărește 
totuși o victimizare umilitoare, ci surprinde și relaxarea cotidiană: o ciondăneală 
obișnuită între bețivi, o milogeală amenințătoare pentru bere, un dans din buric 
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(mozaic care-i face intrarea și lui Alberto). Ca prime tatonări ale terenului, mărtu-
risirile flatant-lăudăroase funcționează foarte bine în glisarea spre o intimitate în doi: 
supraviețuirea în închisoare pare-se că l-a călit pe Alberto, obișnuit acum cu tot 
felul de practici sexuale. Nefiindu-i străin amorul cu bărbați, îl întărâtă pe Adi-cel-
cătrănit-după-o-despărțire cu avansuri și alungă ceilalți clienți ai cârciumii, indig-
nați de „spurcăciunile“ care-i ies pe gură. Cei doi ajung acasă la Adi, iar momentul 
curățeniei în cameră e plin de umor: prostituata tocmită pentru amândoi (în cele din 
urmă prea costisitoare pentru buzunarul doctorandului) ar fi imposibil de primit în 
dezastrul din apartament. În lipsa femeii, nevoia de consolare a lui Alberto (și pof-
ta de dezmăț a lui Adi) duc la statornicirea unei atmosfere drăgăstoase, iar filmele 
porno și apropierea (atingeri, mângâieri, apoi pupături zgomotoase etc.) dau startul 
unei partide stângaci-greoaie de amor. Actul sexual în sine e lăsat în afara ecranu-
lui, aparținând cumva de sfera evidenței, însă tabloul nud al celor doi încolătăciți pe 
canapeaua demodată, printre mileuri și boarfe, are aerul de querness (absent din tot 
cinemaul autohton și care face din film subiectul atâtor controverse) perfect grefat 
în imagine.

Ivana Mladenovic lasă loc și de tandrețe (în episoade trunchiate din roman, dar 
epurate de vocea cumva autosuficientă a personajului Adi): o giugiuleală în parc, 
niște telenovele indiene, un duș în doi, actul foarte intim al raderii (deprins tot în 
închisoare și însoțit de alte rememorări ale timpului petrecut acolo). Cele câteva 
zile de hedonism casnic, întreținut de dorința lui Adi și scăpătarea lui Alberto (un 
Alberto avid de libertate, după viața risipită sistematic în sărăcie lucie – prizonie-
rat la Balta Albă, protectorat constrângător al unui văr) sunt comprimate în film în 
câteva episoade de duioșie domestică. De pildă, secvența când Adi-bucătăreasa-de-
moment este întrerupt pentru a fi martorul unei reușite devastatoare la un joc online 
de păcănele (ulterior dezmierdat cu multiple alinturi și amenințări de tipul nu-mă-
părăsi-că-vă-omor-pe-amândoi). 

Există prilejuri în care cuibușorul și cei doi amorezi sunt abandonați pentru o 
vreme, camera trăgând cu ochiul la întâmplări paralele din viața mahalalei: nunta 
improvizată la scara blocului, cu covor roșu și lăutari, femeia cu fustă înflorată con-
ducând o căruță cu cal printre mașini luxoase și gunoaie (și vânată de niște puștani 
care se tot agață de ea), sau adunarea seringilor de pe stradă (o tristă denudare a 
depravării). Toate fac parte din lumea în care spectatorul e dirijat de cameră (așa 
cum Alberto e ghidul lui Adi în vălmășagul animat pe care îl studiază), iar predi-
lecția regizoarei pentru cadre lungi se dovedește foarte nimerită în observarea 
crochiurilor de periferie vivantă. Nu se dezice nici de la pătrunderea în medii mai 
răsărite, și aș adăuga aici secvențele din interioare luxos-kitschoase (casa vărului 
putred de bogat, dușul disco al unui patron de bar etc.) și chiar din biroul cântăre-
țului Dan Bursuc, veritabile infuzii de umor (de altfel, momentul a prins foarte bine 
la public). Scăpat de scepticismul manelistului – pentru că e greu de crezut că un 
antropolog pipernicit și insipid s-ar gândi vreodată să-și dea doctoratul în manele 
– lui Adi i se întinde pe tavă o dovadă vie din realitatea amară a comunității rome. 
Bursuc aduce în scenă un copil luat de pe străzi și transformat în lăutar (alături, 
bineînțeles, de un performance de studio filmat la fața locului). Binefăcătorul îl su-
pune pe adolescent la un interogatoriu jenant (și stinghereala băiatului e mai mult 
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decât verosimilă), pigmentat de emfazele și ieșirile cântărețului; pe jumătate spe-
culată de intervievator, dezvăluirea e șchiopătândă și episodul plin de amărăciune.

Chestionabilă poate fi considerată doar alegerea actorilor; majoritatea sunt ne-
profesioniști, în timp ce antropologul e jucat chiar de Adrian Schiop, autorul roma-
nului. Ceva din crisparea lui și o reținere evidentă în fața camerei aduc, paradoxal, 
dimensiunea verosimilă a personajului. Vedem un intelectual din clasa mijlocie, 
cu diverse interese mai mult sau mai puțin exploratoriu-serioase, avântat în lumea 
marginală a cartierului de romi pentru așa-zisa muncă de teren necesară doctoratu-
lui (scop abandonat rapid în focul dragostei). Replicile mormăite timid (în contrast 
cu tonul lipsit de șovăială al lui Pavel-Digudai și flecăreala lui sentimentalo-vora-
ce) trădează stânjeneala, dar se imprimă izbutit pe nepotrivirea doctorandului în 
mini-realitatea asta atât de bine conturată. În cele din urmă, nuanța biografică e 
accentuată până la identificare totală, iar Vasile Pavel-Digudai e exemplul cel mai 
grăitor; el îi dă lui Alberto nimbul de matahală capabilă de candoare (fie ea și in-
teresată), în aceeași manieră în care Sorin Mihai, non-actorul din „Scris/Nescris“ 
(ultimul scurtmetraj al lui Adrian Silișteanu, superb sketch de familie romă a zi-
lelor noastre), se pliază pe matricea tatălui scandalagiu, certat deopotrivă cu fiica 
înstrăinată și cu normele sociale românești. (La schema asta aproape bressoniană 
a cast-ului se adaugă și faptul că cei câțiva actori din film au roluri episodice, de 
eventuali piloni necesari narațiunii, cum e Cezar Grumăzescu în rolul lui Vasi).

Firul amoros se subțiază pe tot parcursul filmului. Din idealismul gospodăriei 
imaginate se decantează imposibilitățile sociale și de mentalitate (printre altele, 
privilegiatul Adi e neputincios în fața birocrației, nu poate obține actele lui Alberto, 
nu-i poate găsi un job și descotorosirea devine obligatoriu ieșire de urgență, oricât 
de meschină). Ultimele gesturi de violență și destrăbălare păguboasă ale romului 
(atacul neterminat față de prietenul Andrei, pierderea banilor la păcănele) duc in-
evitabil la despărțire. În final, convorbirea telefonică post-abandon e încărcată de 
tristețea ireparabilului, iar perindarea jalnică a lui Alberto la Gara de Nord e o ulti-
mă ocheadă chinuitoare la tabloul degradării. Cu asta, Mladenovic articulează încă o 
buclă observațională într-un corpus atât de dens în gestica umană a marginalizaților.1_
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de Georgiana Mușat

Marea Britanie, SUA, Irlanda 2017
regie: Yorgos Lanthimos
scenariu: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
imagine: Thimios Bakatakis
montaj: Yorgos Mavropsaridis
distribuție: Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan

The Killing of a Sacred Deer 
Uciderea cerbului sacru

Personajele din filmele lui Yorgos Lanthimos dispun de o sinceritate bizară, asocia-
tă cu lipsa de empatie. Ele spun pe gură tot ce gândesc și relatează robotic tot ce li 
se întâmplă, însă sunt epurate simultan de orice fărâmă de emoție sau trăire față de 
celălalt. În „Kynodontas“/ „Canin“ (2009), această lipsă umană e justificată de fap-
tul că părinții își conservă odraslele în eprubeta familiei, complet etanșate de restul 
lumii, în care bunicul lor e Frank Sinatra, iar vocabularul un construct personal care 
suferă mutații în funcție de context. În „Alpeis“/„Alpii“ (2011), un mini-grup de te-
rapie impersonează decedați, executând un performance care să le ajute pe rude să 
treacă mai ușor peste șocul morții. Depersonalizarea acestor oameni e sinonimă cu 
numele grupului, „Alpii“, un nume generic care sugerează distanțare. Similar, în “The 
Lobster“/ „Homarul“ (2015), interacțiunile umane sunt atât de rare încât e nevoie 
de un imbold existențial (amenințarea transformării permanente într-un animal) 
pentru ca oamenii să se împerecheze din nou. 

În acest context, familia lui Steven (Colin Farrell) din „The Killing of a Sacred 
Deer“/„Uciderea cerbului sacru“ pare inițial cât se poate de normală: părinții, me-
dici, își cresc copiii cu salată, își complimentează părul reciproc și trăiesc în armonie, 
fiecare udând plantele din fața casei cu regularitate. Această armonie aparentă în-
cepe să se spargă odată cu vizitele tot mai dese și mai intruzive ale lui Martin (Barry 
Keoghan), fiul unui fost pacient al lui Steven, decedat în timpul operației. El se infil-
trează ca o anomalie în sânul familiei (la fel ca străinul din „Teorema“ - r. Pier Paolo 
Pasolini, 1968), seducând-o pe fiica lui Steven, Kim (Raffey Cassidy) și discutând 
despre pubertate cu Bob (Sunny Suljic). De aici, lucrurile o iau razna: sub convinge-
rea că Steven i-ar fi omorât tatăl, Martin își asumă o instanță divină și îi trăznește 
pe copii cu o maladie care le paralizează jumătate de corp, acordându-i tatălui un 
ultimatum pentru sacrificarea unuia dintre ei. Boala își atinge acmeea odată ce îi 
sângerează ochii bolnavului, o metaforă christică a sacrificiului. 

Această intrigă e o reinterpretate de facto a mitului Iphigeniei, de Euripide. În 
tragedia antică, după ce regele grec Agamemnon îi ucide zeiței Artemis o căprioară 
sacră, rămâne blocat pe o insulă cu soldații săi, iar zeița îi cere moartea fiicei sale, 
Iphigenia, pentru a-și putea continua călătoria. Într-una dintre cele mai viscerale 
secvențe din filmul lui Lanthimos, Martin îi smulge o bucată de carne din brațul lui 
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Steven, apoi își smulge sieși o altă bucată, pentru a-i exemplifica ideea de dreptate. 
Ceea ce face Martin, pe de altă parte, e să augmenteze lipsa de empatie care guver-
nează viețile acestor oameni. Neobișnuiți cu metafora suferinței celuilalt, ei trebuie 
s-o simtă pe propria piele, singura care contează pentru ei. Corporalitatea este unicul 
mediu prin care aceste ființe se pot manifesta, în lipsa reperelor morale. Acest lucru 
se vede pe tot parcursul filmului: în joculețele erotice ale părinților, în care feme-
ia rămâne nemișcată în timpul copulației (similar, Kim își imită mama când vrea să 
facă sex prima oară), în felul în care copiii își târăsc trupurile paraplegice prin casă 
și în felul în care își folosesc corpurile pentru a-l seduce, la rândul lor, pe tată, și a-l 
determina să-l sacrifice pe celălalt. 

Luând forma unui thriller neo-kubrickian, Lanthimos experimentează stilistic cu 
încadraturi când foarte simetrice, când extrem de diforme, unghiuri plonjate (per-
spectiva camerei de supraveghere), mișunând printre personaje ca o prezență artifici-
ală ce înregistrează nemediat realitatea. Singurul cadru filmat din mână pare, cu atât 
mai mult, într-o astfel de stilistică susținută, un extraterestru, un ultim vestigiu de 
imperfecțiune într-o lume atât de dezinfectată. În aceeași structură, coloana sonoră 
funcționează ca un tremolo kubrickian periodic, care să acumuleze tensiune. În „Eyes 
Wide Shut“/„Cu ochii larg închiși“ (r. Stanley Kubrick, 1999, pe care-l citează prin 
simpla distribuire a lui Nicole Kidman, minunată), era Ligeti, prin Musica Ricercata 
2. Aici vorbim despre Janne Rättyä, cu De Profundis. Ambele teme muzicale sunt 
anticipări ale unui deznodământ sângeros/dramatic. Deși ritmul din „The Killing of 
a Sacred Deer“ e unul extrem de lent, el capătă accente de body-horror și de realism 
psihologic à la Haneke, iar referințele sale (atât cinematografice, cât și picturale și 
mitologice) sunt evidente, făcând ca Lanthimos să satisfacă atât un public pretenți-
os obișnuit cu art-house (pentru care tracking shot-urile kubrickiene sunt eye candy), 
cât și un spectator mediu care poate să deducă ușor că totul este o metaforă asupra 
vinovăției umane. La urma urmei, până și ciudățeniile din „The Shining“ (r. Stanley 
Kubrick, 1980) puteau fi interpretate exclusiv prin filtrul nebuniei lui Jack Torrance. 
Nu știu în ce măsură „The Killing of a Sacred Deer“ marchează o trecere înspre main-
stream a lui Lanthimos, însă e cu siguranță cel mai accesibil film al său.1_
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Maniera regizorală a cineastei  nonagenară Agnès Varda fascinează printr-un cinema 
complex și neperisabil care s-a păstrat constant în propunerea unei zone interme-
diare dintre ficțiune și documentar. Reprezentantă a mișcării ciematografice Rive 
Gauche, practicile regizorale ale cineastei erau influențate de mișcarea neorealismu-
lui și premergătoare celor din Noul Val Francez; astfel, încă din primele filme ale lui 
Agnès Varda se observă o atenție distributivă a camerei pentru personajele din rân-
dul doi, care intervin episodic prin fragmente din cotidianul lor și care, completând 
decizia de a filma în afara studioului, pe stradă, contribuie la redarea sau imitarea 
realității de zi cu zi care i-a fascinat pe neorealiști. Această practică funcționează 
bilateral: în filmele jurnal pe care Varda le realizează în secolul 21 este recurentă  
mizanscenarea unor episoade care vin ca ilustrare sau completare a unor povești 
care nu dispun de material vizual autentic. 

„Visages villages“ /„Chipuri Locuri“ , cel mai recent film al regizoarei, vine ca o 
completare a operei sale formată din documentare ce au ca nucleu activitatea per-
sonală și artistică a cineastei. În aceste filme jurnal Agnès Varda propune o docu-
mentare a persoanelor pe care le întâlnește pe parcursul călătoriilor ei, urmărind în 
același timp realizarea unui autoportret personal și profesional care să îi ilustreze 
persoana și persona. Însă, spre deosebire de celelalte lungmetraje documentare care 
alcătuiesc această perioadă de activitate artistică, „Visages villages“ propune o cola-
borare cu artistul muralist JR, păstrând  aceeași manieră de documentar regăsită și 
în precedentele „Les glaneurs et la glaneuse“ (2000) și „Les plages d'Agnès“ (2008). 

Ce oferă specificitate filmelor este motivul pentru care regizoarea face aceste de-
plasări în zonele rurale ale Franței; dacă în „Les glaneurs et la glaneuse“ ea căuta să 
documenteze cultura culegătorilor, nuanțele și înțelesurile pe care aceasta le are în 
secolul 21, în „Visages villages“ motivul este acela de a imortaliza fețele persoanelor 
întâlnite și de a realiza murale pe clădirile sau construcțiile de care aceștia sunt le-
gați emoțional. Dacă în „Les glaneurs et la glaneuse“ cineasta saluta camera digitală 
și, ulterior, repeta discursul entuziast legat de noile tehnici cinematografice în „Les 
plages d'Agnès“, în „Visages villages“ există un discurs indirect legat de telefonul 
mobil și posibilitățile media pe care acesta le oferă. Filmul îl prezintă pe JR realizând 
fotografii cu telefonul frecvent și îi aprofundează impactul artistic asupra publicului 

Visages villages 
Chipuri locuriFranța 2017

regie: Agnès Varda, JR
scenariu: Agnès Varda, JR
imagine: Roberto De Angelis, Claire Duguet, Julia Fabry etc.
montaj: Maxime Pozzi-Garcia, Agnès Varda
sunet: Matthieu Autin, Marco Casanova
distribuție: Agnès Varda, JR
muzică originală: Matthieu Chedid

de Călin Boto
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prin observarea turiștilor care îi fotografiază muralele, interogând o tânără care, da-
torită sau din cauza unui mural a devenit  “cea mai populară persoană din Bonnieux“. 

Prezența lui JR îmbină fascinația pentru fotografie a lui Agnès Varda cu nostalgia 
ei pentru activitatea grupurilor din mișcările cinematografice Rive Gauche și Noul 
Val Francez.  Activitatea lui JR, însă, reprezintă o zonă încă neexplorată de ea: ală-
turarea fizică a fotografiei cu clădirea prin mural la dimensiuni uriașe care asigură 
o vizibilitate mult mai mare. JR este un tânăr artist care s-a format în moștenirea 
culturii vizuale cândva dominată de inovațiile pe care Varda, alături de Chris Marker, 
Jacques Demy, François Truffaut și alte voci regizorale ale cinemaului francez le-
au adus. Precum în „Les plages d'Agnès“, numele lui Jean-Luc Godard este adesea 
menționat, de data asta și datorită asemănării fizice dintre JR și cineast. Însă artis-
tul muralist mai are un rol în duetul realizat alături de cineastă, el venind ca o re-
prezentare fizică a tinereții și a unei culturi moderne care îi este străină lui Agnès 
Varda. Tinerețea și căutările artistice ale lui JR conturează tema nostalgiei, o temă 
recurentă în filmele ei recente care, de data aceasta, capătă o notă aproape alarmantă 
când este alăturată temei îmbătrânirii.

Un subiect recurent în film și care se leagă de îmbătrânirea cineastei este pier-
derea vederii pe care aceasta o resimte. Contrabalansând prin ilustrarea recurentă 
a pasiunii ei pentru arta vizuală, de la cinema, fotografie și până la pictură, această 
pierdere vine ca o amenințare inevitabilă, asemănătoare cu discursul despre orbire 
din filmul epitaf al cineastului britanic Derek Jarman, „Blue“ (1993). 

În film, discursul cinefil și, inevitabil, personal al cineastei este intrigant atât pen-
tru JR, cât și pentru spectator. Portretul fragmentar pe care A.V. îl face cinematogra-
fiei franceze din anii 1960-1980, al fotografiei, al ideilor sociale și artistice prezintă 
crâmpeie dintr-o perioadă efervescentă a cinemaului. De data aceasta, cineasta face 
un pas înainte pentru realizarea acestui portret și își propune să încheie filmul prin-
tr-o întâlnire cu Jean-Luc Godard. Întâlnirea ar veni ca o „ciocnire“ dintre iconicul 
cineast și JR, artistul modern în care Varda găsește un Godard actual.

 Deși cu o energie debordantă, regizoarea afișază în „Visages villages“ o latură 
fragilă care, chiar dacă nu este străină filmelor sale, atinge noi zone și predomină 
în atmosfera generală. Astfel, temele nostalgiei și îmbătrânirii par să contureze un 
mesaj de adio către cinema, public și noua generație de artiști, funcționând drept 
un testament cinematografic pe care Agnès Varda îl realizează în dinamica cu JR 
sub presiunea constantă a timpului. Dacă această supoziție este adevărată, atunci 
„Visages villages“ vine ca o încoronare a carierei cineastei și a căutărilor sale artisti-
ce printr-un documentar în care gravitatea trecerii timpului o face mai fragilă până 
și pe joviala A.V. 1_
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Franța 2017
regie: Léa Mysius
scenariu:Léa Mysius, Paul Guilhaume
imagine: Paul Guilhaume
montaj: Pierre Deschamps
sunet: Yolande Decarsin, Antoine Gervais, Alexis Meynet, 
Matthieu Tertois
distribuție: Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano

Ava

Léa Mysius reușește (într-un simplu film de școală, regizoarea fiind proaspăt absol-
ventă a influentei La Fémis) un portret tineresc bine închegat și cu suficientă carismă 
cât să farmece auditoriul fără greutate. O puștoaică de 13 ani (Noée Abita) încear-
că tot felul de subterfugii pentru a scăpa din ghearele conformismului, plictisită de 
stupiditatea unei mame frivole și de gratuitatea bunătății din jur. (Auto-)învinuită 
de cinism, se dezice de la conduita firească și se lansează într-o explorare riscantă, 
unde găsește refugiu în infamia distractivă a unei aventuri hors-la-loi, migrând pe 
parcursul filmului din jocul romantic în pericolele unei vieți clandestine.

Planul-secvență de început adună toate culorile filmului: o mică bucată de plajă 
aerisită într-un dreptunghi, umbrele multicolore și oameni desprinși de cotidianul 
monocord (în timp ce hărmălaia de copii care ne izbește auditiv arogă un farmec 
aparte peisajului mic-burghez). Detractorul atmosferei -câinele negru- intră prin 
partea de jos a cadrului, odată cu glisarea fundalului sonor spre o muzică ușor alar-
mantă, se fâțâie printre semi-nuduri bronzate și ajunge în final la protagonistă. 
Importanța lui se va devoala ulterior în diegeză, unde, fără să capete calități umani-
zant-excepționale (cum s-a tot întâmplat în sute de filme cu relații sentimentaloide 
om-animal), leagă câteva din nodurile poveștii. De pildă, este liantul principal dintre 
Ava și tânărul Juan (Juan Cano), un adolescent enigmatic (golan fugărit de poliție, 
printre altele) de care se apropie, uniunea dintre ei având aerul unui teribilism în doi. 
Episoadele în care tinerii jefuiesc nudiștii sau fug de polițiști sunt sfidări candide ale 
unor copii delincvenți, cu toată malițiozitatea de care ar putea fi acuzată complici-
tatea lor. Felul în care fata îl ajută pe Juan depășește cadrul unei credulități ușor de 
blamat, fiind în fapt expresia propriei nevoi de a părăsi monotonia lumii din jur, de 
a-și declara independența față de convenția socială. Începutul (îngrijorător) de or-
bire este și un semnal al ireversibilului: atâta vreme cât realitatea se deformează în 
fața ochilor ei, trebuie să se racordeze la coordonatele altei vieți. 

Un pilon al diegezei laborioase este acutizarea senzorială a realității, cu cât Ava 
se cufundă tot mai mult în orbire. Suntem confruntați la început cu cromatica esti-
valieră, apoi intervin joculețele luminos-nedeslușite din câteva secvențe de noapte 
esențiale: Ava se auto-testează în întuneric, se mânjește cu vopsea (aceeași cu care 
pictează un soi de cerc pe o ușă de lemn din cameră, similară unei camera obscură- 

de Andreea Chiper
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posibilă obsesie a propriei deficiențe) și hoinărește în apartamentul înghițit de întu-
neric. În altă parte, își leagă o eșarfă peste ochi, într-un joc de-a baba oarba cu sine 
(pueril, dar conținând o îndârjire tăcut-orgolioasă). Și altă dată, într-una din cele 
mai frumoase secvențe din film, fata se îndreaptă goală spre mare (goală și total-
mente oarbă, căci apelează din nou la eșarfă), unde se învârte stângaci între valuri, 
se scufundă și se ridică acoperită de spumă, din nou și din nou; când se descoperă 
privită, tăvălirea în nisipul umed devine soluție salvatoare, un apel extrem de naiv 
la decență, la granița dintre pudic și senzual.

Există un moment aflat în tandem cu nota discordantă a Avei în comparație cu 
modelul firesc de copil supus și atașat părinților. Comentariul (aproape) documen-
tar din final suprapune un strat de pitoresc social peste tabloul general de revoltă, 
de neaderență la convențiile „normalității“: nunta romilor e o superbă mostră de 
kitsch asumat, o pătrundere clandestină (așa cum este de fapt și intruziunea Avei) 
în intimitatea ritualității lor colorate. Grupul este o minoritate repudiată, în același 
mod în care și cuplul rebel se găsește în răspăr cu ordinea.

Fără să fie un coming of age clasic împestrițat de clișee, Ava e un splendid joc de 
nuanțe și jalonări între diferite stări de existență. Fuga de banal și experimentul co-
pilăresc-organic fac obiectul unui minunat jeu d’enfants, întors în vremea vagabon-
dărilor romantice de la marginea legii.
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Franța 2017
Regizor: Raymond Depardon
Producător: ClaudineNougaret
Director de imagine: Raymond Depardon
Editor: Simon Jacquet
Compozitor:Alexandre Desplat

12 jours
12 zile

de Teodor Zaharia

Noul film al lui Raymond Depardon începe cu explicația că orice institut psihiatric 
din Franța are obligația ca după 12 zile de internare să readucă pacientul în fața unei 
comisii pentru a stabili dacă acesta trebuie externat sau păstrat sub supraveghe-
re. Această procedură se numește „12 zile“ și dă titlul documentarului alcătuit din 
zece interviuri realizate după ce pacienții și-au petrecut doisprezece zile internați la 
secția de psihiatrie. Pentru cineva care s-a mai uitat peste filmografia lui Raymond 
Depardon, se poate observa interesul cineastului pentru spitale de psihiatrie, acesta 
având o listă destul de lungă de filme documentare observaționale legate de ase-
menea instituții, toate cu același spirit non-senzaționalist față de subiect, păstrând 
o anumită rigoare etică când vine vorba de oamenii și locurile pe care le filmează. 
Pentru „12 jours“, Depardon a filmat timp de șapte săptămâni în spitalul de psihia-
trie Vinatier din Lyon.     

Cineastul își manifestă interesul față de acest tip de instituție prin chestionarea 
repetitivă a procedurilor de rutină din aceste locuri, reușind astfel să arate diverse 
fețe ale instituționalizării prin fiecare film pe care îl face. În 1987, regizorul lansea-
ză „Urgences“/„Urgențe“, un documentar făcut în aceeași manieră observațională 
ca „12 jours“, numai că focus-ul este pe  secția de urgențe a unui spital de același 
fel, cu toate că maniera regizorală în sine se desfășoară în mod diferit, cel puțin la 
nivelul interviurilor pe care acesta își bazează structura. În „Urgențe“ întâlnirile cu 
pacienții sunt filmate în plan general; doctorul și internatul stau pe scaune așeza-
te față în față și se privesc unul pe celălalt, dialogul desfășurându-se pe ecranul de 
cinema în timp real. Printre pacienți se numără un șofer de autobuz care a avut un 
atac de panică la jumătatea cursei, o femeie însărcinată care susține că nu e violentă 
și că n-a lovit pe nimeni niciodată (dar sparge vitrine în mod constant pentru a se 
liniști) și un bătrân care își povestește încercările de a se sinucide pe scara blocului. 
Numitorul comun al acestor secvențe devine faptul că Depardon tratează cazurile 
în același mod din punct de vedere cinematografic, încadrând în neutrul plan gene-
ral. Deși poate părea minor, această încadratură le permite personajelor din cadru 
(doctorul și interlocutorii) să ofere spectatorului un unghi cât mai puțin direcționat. 

Cu asta în minte, să revenim la „12 Jours“, film care își formează structura mai 
mult în jurul interviurilor. O femeie care vrea să meargă acasă și să se sinucidă, 1_
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un bărbat care susține că trebuie să pornească un partid politic condus de Bernie 
Sanders (și care susține că imediat după ce o să ajungă la putere o să dea afară toți 
psihiatrii), o mamă care nu este în stare să își vadă copilul și un bărbat care vorbește 
în non-sensuri - toate acestea sunt filmate dintr-un plan-contraplan încadrat puțin 
mai larg decât un prim-plan, o normă a tradiției înregistrării audiovizuale a dialogu-
lui în film și televiziune, dar nu și în tipul de documentar pentru care este cunoscut 
regizorul. În acestă tradiție a filmului documentar este importantă o anumită sub-
tilitate a celui din spate camerei, care a beneficiat de pe urma evoluției tehnologice 
(micșorarea aparatelor de filmat, de exemplu). Raymond Depardon își filmează docu-
mentarele cu un singur aparat de filmat, dar în cazul „12 Jours“, pentru  a surprinde 
un plan-contraplan în timp real, este nevoie de două aparate de filmat în mod simul-
tan, echipament care ar putea atrage atenția celor filmați și care ar putea modifica 
prezența personajelor (una din problemele documentarului observațional este com-
portamentul subiecților, alterat de prezența camerei, motiv pentru care documen-
taristul petrece foarte mult timp încercând să-i obișnuiască cu prezența aparatului 
de filmat). Dar în acel plan-contraplan se ascunde, de fapt, tot sensul acestei discuții: 
unghiul din care sunt filmați pacienții este plonjat – un plonjeu destul de discret, 
dar care, pus în raport cu modul în care sunt filmați magistrații care se ocupă de caz 
(de la nivelul ochilor), plasează pacienții într-o poziție nefavorabilă din start. Aici se 
dezvăluie, de fapt, discursul filmului: această procedură a celor doisprezece zile nu 
ajută niciun pacient care a apucat să petreacă atâta timp într-un spital de psihiatrie, 
acesta fiind doar un mod al sistemului de a se spăla pe mâini de cei internați. Totul 
este, de fapt, un abandon de care judecătorii sunt în mod clar conștienți; dar asta 
este procedura, iar procedura se respectă ca într-o proză de Kafka. Direcția filmului 
se conturează încă din primele interviuri pentru spectator, care observă cum se re-
petă în mod mecanic interviurile de după 12 zile, dar nu în diegeză, pentru cei care 
sunt izolați în fața judecătorului, care încă au speranța că o să mai iasă din acel spital.        

În mod simultan, „12 Jours“ începe (și se mai găsesc și pe parcurs de încă două 
ori) cu un travling destul de lung pe holul spitalului, pe fundalul sonor al căruia nu 
se aude decât o ambianță înfundată combinată cu niște gemete și strigăte, mișcare 
de aparat care este destul de bizară pentru un documentar de Depardon (datorită 
predispoziției regizorului de a favoriza încadraturi mai neutre, o cameră ceva mai 
statică, panoramări și cadre fixe, păstrând punctul de stație al aparatului în detri-
mentul travlingurilor), rolul acesteia fiind de a ne arăta cum se simte drumul unui 
pacient pe acele coridoare, adăugând o notă de subiectivitate atipică cineastului. Un 
al doilea travling de pe holurile spitalului exemplifică și mai bine această experiență 
a pacientului, șerpuindu-se pe holuri și terminându-se când aparatul de filmat ajun-
ge în fața unei uși deschise, în spatele căruia se află un pat gol cu cearceafuri albe și 
dispozitive care ajută la imobilizarea pacientului. Un al treilea travling, care pare cel 
mai încărcat emoțional, începe la fel ca și celelalte, printr-o șerpuială pe holuri, dar 
de data asta ajunge în holul prin care se iese din spital, unde se văd un televizor, niște 
asistente în spatele unui birou destul de înalt și ușile glisante de la ieșire. Prezența 
fantomatică a aparatului de filmat în aceste „interludii“ (care separă  interviurile 
prin travlingurile de pe coridorul adesea pustiu), surprinde sterilitatea și rigiditatea 
instituționalizării prin simplul mod în care arată acei pereți (văruiți în nuanța aceea 

de alb gălbui pe care o recunoaștem ca un numitor comun din toate spitalele). În mod si-
multan, toate acestea vorbesc și despre această distanță dintre omul internat și in-
stituție, după cum ne dăm seama după gemetele din spatele ușilor. Fiecare pacient 
pare izolat într-o cameră personală,  din care poate țipa cu ușa închisă cât poftește. 
Niciun țipăt nu se aude pe tot parcursul filmului foarte clar: toate se aud înfundat, 
de parcă sursa zgomotului ar fi de fapt în spatele unei uși. 

Din când în când, aparatul de filmat își mai petrece timp cu oameni în curtea spi-
talului; îi vedem fumând sau desfășurându-se în tot felul de moduri. Un personaj își 
târâie picioarele. Un alt personaj, ceva mai înalt, trage ultimele fumuri dintr-o țigară. 
Un bărbat scund se apropie de cameră încruntându-se. Evenimente scurte, izolate, 
fără sonor (pe fundal se aude des muzică), care par a fi foarte asemănătoare cu foto-
grafiile pe care narează Depardon în „Contacts“(1990). Privind seturile de fotogra-
fii din acest film putem observa că autorul nu fotografiază un eveniment pentru o 
singură dată, ci într-o serie de minim trei fotografii, lucru care îi permite să descrie 
acele scurte acțiuni și, în timp, oferind senzația de mișcare, realizând același efect 
ca și în „12 Jours“. De altfel, în „Contacts“, Depardon descrie întreaga incursiune 
dintr-o asemenea instituție într-un voice over sobru în care vorbește în mod direct 
despre ce crede el că înseamnă misiunea de fotograf și despre lucrurile care i se în-
tâmplau acolo. „Du-te naibii cu camera ta de fotografiat!“ îi spune un pacient care își 
dă seama că este fotografiat. În acel monolog se mai explică de fapt, indirect, cheia 
de citire către toate filmele sale. Pe Raymond Depardon nu pare să îl intereseze ni-
mic scandalos, nimic care să provoace rușine celui fotografiat sau filmat, lucru care 
ar fi o tentație destul de mare pentru un cineast, aceea de a se lăsa dus de val și de a 
filma un material neadecvat din punct de vedere etic.

Între toate aceste aspecte, „12 Jours“ e un film ce pune punctul pe „i“ când  vine 
vorba de înțelegerea vieții dintr-un asemenea spital, vorbind pe față despre lupta 
dintre om și instituție, aspecte ale sănătății mintale și actul de a te uita fără prejude-
căți la oamenii din realitatea depărtată. 
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de Laurențiu Paraschiv

UK 2017
regie: Lynne Ramsay
scenariu: Lynne Ramsay, după un roman de Jonathan Ames
imagine: Thomas Townend 
montaj: Joe Bini
sunet: Paul Davies
muzică originală: Jonny Greenwood
distribuție: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov 

You Were Never Really Here

Într-o secvență din începutul lui „You Were Never Really Here“/ „Nu ai fost nicioda-
tă aici“ un cadru dezvăluie un semn cu „nu deranjați“ agățat de ușa unei camere de 
hotel. La fel cum protagonistul filmului nu o face, nici Lynne Ramsay nu se înhamă 
să-l respecte: cel de-al patrulea lungmetraj al ei deranjează atât prin alegerea su-
biectului, cât și prin tratarea explicită a acestuia. Joe (Joaquin Phoenix), fost soldat 
și agent FBI, trăiește de pe urma misiunilor îndeplinite în calitate de asasin plătit. 
Specialitatea lui e să salveze copiii din ghearele celor care-i exploatează sexual, prin 
orice mijloace posibile și adesea cu mai multă forță decât necesară, iar atunci când 
Nina (Ekaterina Samsonov), fiica unui politician, e răpită, îl vedem în acțiune. Deși 
violența și sângele arătate pe ecran sunt extreme, nu sunt niciodată nejustificate sau 
gratuite. Ramsay reduce impactul emoțional indus de acestea cu ajutorul stilului liric 
prin care le abordează. Astfel reușește să găsească frumusețe în ceea ce se presupune 
a fi urât și să creeze o estetică a brutalității: un cadavru învelit în plastic se îndreaptă 
către fundul unui lac, iar o șuviță lungă, blondă de păr plutește deasupra acestuia, 
doi bărbați care zac însângerați pe podea, dându-și ultima suflare, se țin de mână 
și cântă un cântec monoton. Sunt detalii care previn filmul să cadă într-o extremă 
care l-ar fi făcut greu de digerat, care oferă posibilitatea iertării, după tot carnagiul 
și durerea provocate, și a luării de la capăt, cea mai curajos ilustrată prin propune-
rea unui final tragic posibil fals. Atunci când nu glamourizează violența, regizoarea 
se distanțează de ea, de cele mai multe ori făcându-ne părtași la izbucnirile lui Joe 
prin intermediul unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, și asta pen-
tru că interesul ei se află în altă parte, anume în portretizarea psihologică și directă 
a personajului și a ilustrării frământărilor acestuia.    

Joe, subiectul pe care Ramsay își propune să-l analizeze, e genul de lup singura-
tic care funcționează după propriul set de etici și-și practică meseria cu un profesi-
onalism fanatic. Cruzimea pe care o manifestă față de prădătorii sexuali e excesivă, 
iar mintea îi e invadată adesea de amintiri a căror natură e chestionabilă. Nu există 
informații care să clarifice dacă el însuși a fost victima unui astfel de abuz, posibil 
chiar în cadrul propriei familii, sau observarea copiilor pe care i-a salvat în astfel de 
situații l-a adus în starea în care-l întâlnim inițial, dar indiferent de motivarea lor, 
imaginile sunt puternice și funcționează. Aceasta se datorează într-o anumită mă-
sură și montajului, care devine din ce în ce mai rapid odată cu acumularea de răni 1_
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fizice din încercarea de a o salva pe Nina. Dar adevărata eficiență a flashback-urilor 
stă în faptul că, deși chinuitoare, par a-l încărca pe Joe cu energia necesară ducerii la 
bun sfârșit a misiunii. Totuși, Joe nu întruchipează pe deplin stereotipul asasinului 
plătit. Fizic, putem vorbi de o construcție aparent arhetipală: corpul mătăhălos ce 
prezintă pilozitate accentuată îi e acoperit de cicatrici, arma de care se folosește e 
un ciocan pe care-l mânuiește cu ușurință, iar cuvintele îi sunt atent gândite, calcu-
late. Cu toate acestea, nuanțele îl fac uman și-l diferențiază de criminalii cu sânge 
rece pe care-i găsește amuzanți (la un moment dat îl ironizează pe Norman Bates 
din „Psycho“-ul lui Hitchcock, mimând secvența crimei de la duș): cântă împreună 
cu mama sa în timp ce curăță tacâmurile, se uită alături de ea la filme și are grijă 
să nu-i lipsească nimic, e protectiv cu copiii pe care-i salvează și se simte incomod 
atunci când sângele altora îi atinge pielea. 

Scopul și delimitarea protagonistului reprezintă, însă, doar un motiv pentru ca 
Ramsay să experimenteze cu un film care merge în mai multe direcții, fără a pune, 
însă, accentul pe una mai mult decât pe cealaltă. Detaliile de ansamblu specifice dra-
melor kitchen-sink sunt prezente și aici ca și în filmele sale anterioare, de la protago-
nistul furios nu chiar atât de tânăr, dar încă deziluzionat de societatea modernă, până 
la plasarea lui într-o familie disfuncțională dintr-un mediu marginal și abordarea 
unui subiect de interes social și politic controversat, însă nu aprofundează niciodată 
aceste aspecte la fel cum o face, de exemplu, în „Ratcatcher“ (1999). La fel de bine 
ar putea trece și ca revenge thriller, în care copilul devenit adult se răzbună pentru 
suferințele trăite cu ani în urmă, însă nu există niciodată siguranța că trecutul arătat 
îi aparține, la fel cum nu există nici siguranța că ce vedem pe ecran este adevărat și 
nu reprezintă, de fapt, un simplu produs al imaginației lui, filmul mizând în cea mai 
mare parte pe această ambiguitate.
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Nelyubov
Fără iubire

Rusia, 2017
Regie: Andrey Zvyagintsev
Scenariu: Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin
Imagine: Mikhail Krichman
Montaj: Anna Mass
Distribuție: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva

de Bogdan Balla

Menținând un filon deja consacrat al criticii fără echivoc a contextului socio-politic 
rusesc, explorate anterior în „Elena“ (2011) și „Leviathan“ (2014), ultimul cu deose-
bire, Zviaghințev extrapolează în „Nelyubov“ atitudinile sale cu privire la instituția 
familiei și la factorii care intervin agresiv și alterează simbioza sa. Portretizată în 
etapa malignă a divorțului, relația dintre Boris (Alexei Rozin) și Zhenya (Maryana 
Spivak) se consumă doar în scandal și ostilitate reciprocă, cu indiferență față de fiul 
lor Alyosha (Matvey Novikov), care devine pe de-o parte victima morală a conflic-
tului și pe de alta una dintre cauzele lui, cei doi grăbindu-și mariajul după o sarcină 
inopinată și profund nedorită. De altfel, pe parcursul filmului, însăși raportarea la 
fiul lor, căruia ajung să-i regrete nașterea, conturează portretul familiei în iminen-
ta ei disoluţie. Sub aura anihilării valorilor afective ale familiei se conturează un 
peisaj nevrotic unde superficialitatea şi cultul selfie-ului se îmbină cu atitudinea 
caustică a mamei şi absenţa tatălui, contrastând cu impunerile conservatoare ale 
creştinismului şi nuanţele naţionaliste pe care Zviaghinţev le sugerează. Pentru 
Boris, divorțul e îngreunat de valorile creștine ale șefului său, care ar fi reactiv la 
vestea unui divorț, nu de puține ori asigurându-se că angajații care trec printr-un 
divorț sunt concediați. Inițial încearcă să amâne o semnare oficială, confruntân-
du-se însă cu vehemența Zhenyei, care nu-și ascunde nepăsarea față de situația 
carierei lui, așa că, timorat că și-ar putea pierde poziția, începe să speculeze posi-
bilităţi prin care poate evita concedierea după divorţul care oricum devenise ine-
vitabil.

Mobilul narativ e determinat de dispariţia subită a lui Alyosha, care, cu o zi îna-
inte devine martorul involuntar al unui alt conflict al părinţilor. Secvenţa ieşirii 
violente a Zhenyei din baie, încheiată cu chipul băiatului, plin de lacrimi şi contor-
sionat într-un ţipăt mut, e fără îndoială una dintre cele mai memorabile şi dureroa-
se din întreg filmul. Aceeaşi idee a apocalipsei e sugerată printr-un reportaj radio 
despre sfârşitul lumii şi profeţia maiaşă. Este o apocalipsă personală sau poate una 
cu profunde implicaţii sociale, într-o Rusie în care creştinismul apare ca o cheie 
către materialism, unde aspiraţiile la statut şi faimă, lux, sex şi stabilitate iau locul 
asertivităţii şi empatiei. Dispariţia fiului determină o colaborare temporară a pă-
rinţilor, care nu aduce însă necesitatea echilibrului emoţional într-o situaţie acută, 1_
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ci se manifestă în acelaşi rimt agresiv.
Una dintre ipotezele pe care cuplul le investighează e că s-ar putea ascunde la 

mama Zhenyei, care trăiește singură, izolată la kilometri distanță de oraș, în ruine-
le unei case, inițial refuzând s-o vadă pe fiica sa. Repercutând întregul tipar carac-
terial al Zhenyei, mama sa pare că regretă întreaga direcţie a fiicei sale, cu care are 
un dialog brutal în care îi reaminteşte greşelile trecutului, aruncând meschin cu-
vinte dureroase într-un moment de evidentă tensiune chiar şi pentru cei doi părinţi 
care nu şi-au ascuns niciodată pasivitatea faţă de dispariţia lui Alyosha. Însăşi cu-
vintele bunicii reflectă un spectru atitudinal similar faţă de băiat, ceea ce îl trans-
formă într-un obiect al regretului, probabil doar o căutare formală într-o asumare 
falsă a rolului parental pe care sunt oricum incapabili să-l îndeplinească. Ambii 
şi-au refăcut viaţa, Boris aşteaptă deja un alt copil cu iubita sa, în timp ce Zhenya 
visează la un al doilea mariaj cu bărbatul înstărit care în viziunea ei a apărut după 

un lung şir de piedici, iubind-o necondiţionat.
Similar filmului anterior al lui Zviaghinţev, „Leviathan“, birocraţia autorităţi-

lor îngreunează demersurile căutării – un atac la adresa unui sistem care lucrează 
matematic în ecoul tumultui familial, dovedindu-se un alt pol al indiferenţei faţă 
de copil, părinţii fiind în cele din urmă îndreptaţi către un grup de voluntari care 
iniţiază căutarea şi oferă direcţie în proces. Acelaşi ton al egocentrismului față de 
tragica situație apare în multiple faţete, pregnantă fiind secvenţa în care Masha 
(Marina Vasilieva), iubita lui Boris, îl sună în pline căutări pentru a-i reproşa că nu 
o vizitează suficient, avansând stupoarea spectatorului printr-un acces de gelozie, 
urmând ca în cadrul următor să-şi facă selfie-uri cu mama ei în magazinul cu arti-
cole pentru copii, ca şi cum nimic din situaţia celor doi nu pare să producă o urmă. 
Într-un haos devastator, căutările sunt măcinate de ipoteza răpirii, de zvonuri des-
pre o potenţială potrivire a identăţii băiatului într-un spital sau într-o morgă. Sub 
egida decepţiei şi confuziei, cei doi trăiesc într-o aşteptare distructivă, oricât de 
promiţătoare s-ar fi dovedit înainte de dispariție viaţa departe unul de celălalt. 
Nevoia separării apare ca urmare a carențelor pe care cuplul nu reușește să le re-
pare și care se reflectă în atitudinea ostilă față de Alyosha, într-o familie în care el 
nu mai reprezenta de mult altceva decât arhetipul unei poveri. Atât dispariţia cât şi 
chipul său disperat de după altercaţia părinţilor au reprezentări puternice pe ecran, 
ele există implicit în microcosmosul diegetic al filmului, dar rămân însă neconşti-
entizate de cei doi, iar calvarul său rămâne fără substanţă pentru ei, tocmai pentru 
că vieţile lor separate, departe de liantul trecutului, adică de Alyosha, devin prio-
rităţi nealienabile.

Filmul lui Zviaghinţev apare ca un portret al eşecului în noţiunea de familie, 
ca o turpitudine asumată conştient şi ale cărei repercusiuni au un impact tardiv 
și fără un ecou pregnant pentru a schimba atitudini şi caractere. „Nelyubov“ pro-
iectează o realitate socio-morală unde valorile ideale şi cele aparente sunt în co-
liziune. Depăşeşte climatul intim al familiei, nu e doar o dramă personală, ci una 
colectivă, în care cupluri în apartamente luxoase privesc reportaje despre drama 
oamenilor afectaţi de conflictul din Ucraina și în care o stagnare empatică răvăşeş-
te orice ar mai fi putut fi rămas într-o familie în stadiul terminal.
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de Emil Cătălin Vasilache

România, 2018
regie: Constantin Popescu
scenariu: Constantin Popescu
imagine: Liviu Mărghidan
montaj: Corina Stavila
sunet: Mihai Bogos
distribuție: Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare, Constantin Dogioiu

Pororoca

O familie tânâră își duce veacul într-un apartament dintr-un cartier bun din București. 
Tudor (Bogdan Dumitrache) și Cristina (Iulia Lumânare) au doi copii, pe Ilie (Ștefan 
Raus) și Maria (Adela Mârghidan). Familia face parte din upper-middle class-ul ro-
mânesc, au un cerc restrâns de prieteni și trăiesc neperturbați în apartmentul lor cu 
terasă, de unde – în afară de sirenele care se aud din oraș – par a fi izolați de coditi-
anul bucureștean. Cei doi părinți trăiesc visul românesc, au o familie, situație finan-
ciară bună și își permit să nu se ciocnească de realitatea care îi înconjoară. Asta pânâ 
într-o după-amiază când Tudor iese în parc cu copiii și totul se duce în jos, într-un 
cadru-secvență de 20 de minute, în care apăsarea crește treptat, până la disperare. 
Maria dispare fără urmă chiar de sub ochii tuturor părinților adunați în parc împre-
ună cu copiii lor. Tudor aleargă peste tot prin parc și prin zonele de lângă, strigă 
după fetiță, însă fără niciun rezultat. În jurul lui se adună părinții cu copiii, paznicii 
parcului și toți formează o agitație incredibilă, care augmentează disperarea bărba-
tului. Fiecare are câte o părere și ține să i-o spună lui Tudor, care pare că așteaptă să 
o vadă pe Maria, să o ia în brațe și să îi spună, plângând, să nu mai plece niciodată 
așa. Într-o referință la „M“ (r. Fritz Lang, 1931), aflăm că fetița plecase după omul 
cu baloane, și mai apoi, că voia să-și cumpere un fluier (criminalul din „M“, care te-
roriza Berlinul, fiind iconic tocmai datorită faptului că fluiera melodia „În peștera 
regelui munților“/ „I Dovregubbens hall“, compusă de Edward Grieg, cât și pentru că 
îi ademenea pe copiii cumpârându-le baloane). Urmează ancheta poliției, un proces 
la fel de dureros care prevestește separarea dintre cei doi soți, apoi încercarea lor 
de a trăi în această nouă situație limită în care trebuie să ia în calcul posibilitatea ca 
ceea ce voiau să evite cel mai mul să se întâmple:  o ciocnire cu lumea exterioară și 
cu un rău gratuit, ambivalent, care nu ia seamă de clasa socială.

„Pororoca“, deși plasat în București, filmat în locație și utilizând multe secvențe 
de apartament, se distanțează de formulele deja consacrate ale Noului Val. Dacă în 
„Aurora“ (2010, r. Cristi Puiu), spectatorului nu i se permitea accesul în universul 
personajului, fiind ținut la o distanță remarcabilă de acesta prin obiectivitatea ca-
merei și refuzul de a psiho-dramatiza conflictul său interior, aici, în mod evident, 
se urmărește o identificare cu Tudor și cu trauma sa interioară, adică un recurs la 
subiectivitate.1_
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Stilistic, „Pororoca“ e un amalgam, folosind atât planuri-secvență cu profunzime 
largă de câmp, adică o abordare caracteristică a Noului Val, cât și prim-planuri, câmp 
focal scurt, sau planuri-detaliu, specifice unui cinema mai stilizat. Filmul e structurat 
pe starea lui Tudor în trei segmente clare, revelate de Bogdan Dumitrache într-un 
interviu pentru Scena 9: „Prima bucată: până la pierderea copilului; între pierderea 
copilului și momentul în care-l părăsește familia; și după aceea până la final.“  De 
altfel, filmul mizează pe jocul lui Bogdan Dumitrache și pe ce poate face el cu acest 
personaj care se află în drumul spre autodistrugere. 

Spectaculosul filmului vine mai degrabă din abordarea stilistică, nu din povestea 
propriu-zisă. La fel ca în cazul multor filme consacrate ale Noului Val, ceea ce este 
inovativ ține mai mult de modul în care subiectul este abordat  și mai puțin de natu-
ra poveștilor. „Pororoca“, la fel ca și „Poziția copilului“ (2013, r. Călin Peter Netzer), 
prezintă upper class-ul românesc, doar că spre deosebire de acesta nu intră într-o 
discuție despre relațiile de putere între clasele sociale, din moment ce nici statu-
tul familiei lui Tudor nu este atât de bine conturat pe cât era familia matriarhală a 
Corneliei (Luminița Gheorghiu) din filmul lui Netzer. Ce se întâmplă în „Pororoca“ 
este de fapt o inversare a modului de gândire al filmului.  Dacă „Marfa și banii“ e 
un film de gen, transpus într-o stilistică ce avea să devină emblematică pentru Noul 
Val, „Pororoca“ pare o poveste scoasă tocmai din acele preconcepții populare care 
acuză filmul românesc că ar fi povești de apartament în care nu se întâmplă nimic. 
Această poveste de apartament e aici stilizată și scutită de procesul de dedramatiza-
re, iar capacitatea filmului de a induce publicului o chestionare a propriilor precon-
cepții legate decinemaul românesc este unul din aspectele importante ale filmului 
lui Constantin Popescu. 

Note_
http://www.scena9.ro/article/interviu-bogdan-dumitrache-boogie-pororoca
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de Codrin Vasile

S.U.A. 2017
regie: James Franco 
scenariu: Scott Neustadter, Michael H. Weber
imagine: Brandon Trost 
montaj: Stacey Schroeder 
sunet: Christopher S. Aud
distribuție: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen

The Disaster Artist
Un artist numit dezastru

James Franco nu este un regizor cunoscut pentru calitatea filmelor sale, dar randa-
mentul cu care le realizează este fără îndoială de invidiat – în acest moment, Franco-
regizorul are nu mai puțin de patru filme în post-producție; în toate, rolul principal 
este jucat de Franco-actorul. Și totuși, în ciuda frecvenței cu care Franco regizează 
filme, este greu de vorbit despre o evoluție regizorală în ceea ce îl privește, deoare-
ce, dacă aceasta există, ea este insesizabilă. Până la ultimul său film, „The Disaster 
Artist“ / „Un artist numit dezastru“ (2017), Franco a cochetat cu cinemaul indepen-
dent printr-o serie de filme low-budget de o calitate îndoielnică, care, aproape fără 
excepție, nu s-au bucurat de succes critic; de public nici nu s-ar fi pus problema. Cu 
atât mai surprinzătoare este aprecierea cu care a fost întâmpinată prima colaborare 
a lui Franco cu un studio major, „The Disaster Artist“.

Alegerea subiectului celui de-al optsprezecelea (!) film al lui Franco este cel pu-
țin ironică – „The Disaster Artist“ este o adaptare a cărții de non-ficțiune cu același 
nume scrisă de Greg Sestero, care relatează povestea realizării filmului-cult „The 
Room“ (r. Tommy Wiseau, 2003). La apariție, „The Room“ a recuperat doar 1800 de 
dolari din bugetul de peste șase milioane, pentru ca în anii următori să fie proiec-
tat în cadrul unor midnight screening-uri din ce în ce mai frecvente, în cadrul că-
rora publicul a început să interacționeze cu filmul. Lungmetrajul, care se dorea o 
melodramă autobiografică, și-a găsit astfel publicul prin comicul neintenționat, de 
la greșelile de scharf și racord, până la structura narativă inexistentă și dialogurile 
inepte. Treptat, „The Room“ a devenit un competitor serios pentru titlul informal 
de cel mai prost film din istorie.

Povestea din spatele realizării lui „The Room“ este o variantă a mitului modern 
al visului american – Tommy (interpretat de James Franco), un excentric cineast as-
pirant cu un accent est-european, care, descurajat de refuzurile repetate din partea 
producătorilor, se decide să-și scrie, producă și regizeze propriul film, în care să joa-
ce și rolul principal, în ciuda lipsei totale de experiență. Mâna sa dreaptă este Greg 
(Dave Franco), un tânăr actor timid, fascinat de personalitatea lui Tommy, care îl 
însoțește pe tot parcursul procesului creativ și din perspectiva căruia este scris sce-
nariul. Aici intervine una dintre principalele defecte ale lui „The Disaster Artist“, 
și anume castingul bazat pe nepotism. Seth Rogen, aflat la a opta sa colaborare cu 1_
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Franco, este excelent în rolul script supervisor-ului. Când vine vorba de Franco cel 
mic însă, audiența este constrânsă dramaturgic să adopte punctul de vedere al unui 
personaj interpretat de un actor limitat la două expresii faciale, a cărui platitudine 
subminează multe secvențe de altfel bine realizate. 

Trecând cu vederea redundantul montaj introductiv al filmului, în care diver-
se personalități din Hollywood își mărturisesc pasiunea pentru „The Room“, „The 
Disaster Artist“ începe promițător. Încă din primele secvențe, când începe să se con-
tureze viziunea de tip buddy film à la Judd Apatow (al cărui cameo autoironic con-
stituie una dintre cele mai savuroase secvențe ale filmului), interpretarea lui James 
Franco este frapantă. Acuratețea ieșită din comun cu care Franco imită expresiile 
faciale, accentul și fiecare tic verbal ale lui Tommy Wiseau poate constitui în sine 
un motiv de a merge la acest film pentru fanii „The Room“. Sfârșitul filmului pune în 
paralel, la propriu, secvențe originale din „The Room“ și recrearea extrem de precisă 
a acestor secvențe de către actorii din „The Disaster Artist“. Aici se observă proble-
ma principală a rolului pe care Franco îl face aproape perfect la suprafață, și anume 
lipsa de profunzime. 

Filmul articulează în repetate rânduri cele trei întrebări importante despre Wiseau 
la care nu se știe răspunsul – vârsta, țara de proveniență și sursa celor 6 milioane de 
dolari din care și-a finanțat filmul. Cu toate acestea, Franco nu dă niciun răspuns la 
singura întrebare care contează în ceea ce îl privește pe Wiseau – de ce? Pasiunea 
și sinceritatea cu care Wiseau, punându-și pe tavă dramele și frustrările, a realizat 
„The Room“, reprezintă, fără doar și poate, cauza pentru care filmul se diferențiază de 
alte eșecuri similare. Totuși, în loc să încerce să găsească motivația din spatele out-
sider-ului, Franco se rezumă la a-l parodia. De aceea, „The Disaster Artist“ suferă pe 
tot parcursul celui de-al treilea act. Lipsa vreunui conflict interior al lui Tommy duce 
la crearea unui conflict artificial între cei doi protagoniști, preparat după clișeica re-
țetă hollywoodiană, conflict care se rezolvă ulterior de la sine fără vreo repercusiune. 

„The Disaster Artist“ rămâne ancorat în clișeu până la finalul motivațional, în 
care are loc împlinirea visului american – după premiera lui „The Room“, publicul 
aplaudă filmul cu o înflăcărare nebănuită, ce îi va prefigura imprevizibilul succes ul-
terior (chiar dacă nu din motivele pe care și le-ar fi imaginat Wiseau). Așa se face că, 
deși elevat de imaginea hand-held a lui Brandon Trost (una dintre alegerile stilistice 
inteligente ale filmului) și de scenariul care speculează comic niște evenimente re-
ale care frizează credibilul, „The Disaster Artist“ rămâne sub confortabila umbrelă 
a normelor universal acceptate ale genului biografic. Franco, ale cărui merite de a 
realiza o comedie „de altfel distractivă și agreabilă“ trebuie recunoscute, riscă prea 
puțin și menține o distanță ironică prea mare față de personajele sale. Drept con-
secință, comedia sa lasă impresia de produs calculat și prefabricat, dovedind, para-
doxal, că îi lipsește exact acea caracteristică pentru care „The Room“ este atât de 
iubit, și anume naivitatea. 
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Twin Peaks: The Return

Sub umbrela unei replici iconice a personajului Laurei Palmer– „O să te revăd în 25 
de ani“  – în ultimul episod al celui de-al doilea sezon, David Lynch și Mark Frost au 
realizat o continuare a serialului nouăzecist care l-a propulsat pe Lynch spre artistul 
brand1 care este în prezent. „Twin Peaks: The Return“ a fost lansat în 2017 pe ca-
nalul american Showtime și este format din 18 episoade regizate integral de David 
Lynch. Cele două sezoane lansate în 1990-1991 prezintă procesul de identificare a 
criminalului care a ucis-o pe Laura Palmer (Sheryl Lee), atașând poveștii de film cu 
detectivi o estetică specifică melodramei, această influență extinzând firul narativ 
la subplot-uri a căror protagoniști sunt localnicii orașului. Miza narațiunii celor 30 
de episoade (8 în primul sezon și 22 în al doilea) este rezolvarea gradată a misteru-
lui morții Laurei Palmer de către agentul FBI Dale Cooper și autoritățile locale ale 
orașului ficțional Twin Peaks. Însă nu demersul detectiv și influențele din melodra-
ma americană au dus la impactul pe care „Twin Peaks“ l-a avut asupra televiziunii, 
cinemaului și publicului, ci introducerea unor elemente suprarealiste care au îngre-
unat urmărirea firului narativ și au fascinat audiența. Datorită lacunelor existente 
în informațiile oferite publicului despre personaje și a supranaturalului mistic care 
influențează atât rutina localnicilor, cât și investigarea crimei, acțiunea din cele două 
sezoane nu a elucidat o mare parte din curiozitățile trezite în public pe parcursul 
vizionării, lucru care a făcut un al treilea sezon viabil.

„Twin Peaks“ ca proiect transmedia
Perioada 1991-2017 nu a reprezentat o pauză pentru creatorii „Twin Peaks“ sau pen-
tru numărul uriaș de fani pe care serialul l-a obținut de-a lungul celor două sezoane. 

După primul sezon, în 1990, apare cartea „The Secret Diary of Laura Palmer“/ 
„Jurnalul Secret al Laurei Palmer“ scrisă de Jennifer Lynch, fiica regizorului. Cartea 
se autorecomandă drept jurnalul Laurei Palmer, un indiciu central pentru investi-
gația lui Dale Cooper în diegeza serialului.

Un an mai târziu, după al doilea sezon, se lansează cartea „The Autobiography 
of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, My Tapes“/ „Dale Cooper: Viața Mea, 
Benzile Mele“ scrisă de Scott Frost, fratele lui Mark Frost. Cartea conține o colecție 
de transcrieri ale conversațiilor pe care Dale Cooper le are cu asistenta sa, Diane, 
prin reportofon.  

În luna mai 1992 se lansează filmul „Twin Peaks: Fire Walk With Me“ în regia lui 
David Lynch, care urmărește ultimele zile din viața Laurei Palmer și o crimă care ar 
putea avea legătură cu a ei. 

Tot în 1992, câteva luni mai târziu, apare primul număr al fanzinului Wrapped 
in Plastic, care ilustrează teorii și conspirații populare ale fanilor și urmărește viața 
personală și profesională a lui David Lynch și a echipei de actori din „Twin Peaks“. 
Fanzinul apare lunar timp de treisprezece ani, până în 2005. 

În 2014, după ce orice formă de fanzin s-a transferat în mediul online pe blogos-
feră și diferite site-uri, apare „Twin Peaks: The Missing Pieces“, o compilație de sec-
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vențe extinse sau scoase la montajul filmului „Fire Walk With Me“, lansat cu ocazia 
box set-ului „Twin Peaks: The Entire Mystery“. 

În 2016 Mark Frost lansează cartea „The Secret History of Twin Peaks“, un roman 
epistolar menit să ofere mai multe informații despre orașul ficțional. 

În octombrie 2017, după lansarea întregului sezon trei, Mark Frost publică „Twin 
Peaks: The Final Dossier“, un alt roman epistolar care reprezintă continuarea celui 
din 2016.

Astfel, serialul rămâne unul dintre cele mai complexe și citate proiecte transme-
dia, depășind statutul de franciză prin informațiile suplimentare pe care orice com-
ponentă a acestui fir narativ format din cinema și literatură le aduce. 

25 (+1) de ani mai târziu
Cum am menționat anterior, primele două sezoane au prezentat eliptic deznodămân-
tul firului narativ, astfel că propunerea unui nou sezon care să urmeze un timp real, 
25 de ani mai târziu, a fost primit cu entuziasm de către public și presă. Al treilea 
sezon propune o dezlegare estetică de influența melodramei americane atât de preg-
nantă în sezoanele anterioare și o plasare a acțiunii în alte orașe (Las Vegas, Dakota 
de Sud, New York). Firul narativ al „Twin Peaks: The Return“ nu mai mizează pe mis-
terul morții Laurei Palmer, ci urmărește o revizitare a întâmplărilor supranaturale 
care s-au petrecut cu 25 de ani înainte și o aprofundare cinematografică a suprana-
turalului lynchian prezent în doze minime  pe micul ecran în primele două sezoane. 

Narațiunea se împarte în mai multe subplot-uri, iar regizorul îngreunează urmă-
rirea firului narativ prin prezentarea episodică a acțiunilor paralele. De asemenea, 
împrumutând mituri din cultura tibetană, David Lynch introduce în povestea lui 
conceptul de tulpa (dublură) ca produse ale Cabinei Negre2. Astfel, există o dedubla-
re a personajelor jucate de aceeași actori, mai exact a personajului lui Dale Cooper 
(Dougie Jones, corpul în care Dale Cooper va reveni și care prezintă binele – a se ob-
serva structura de basm în delimitarea binelui și a răului - și dublura malefică a lui 
Dale Cooper) și personajul Diane (jucat de Laura Dern). 

Deși începe cu o crimă care trebuie anchetată, aceasta este rezolvată rapid, iar 
conexiunea ei cu evenimentele supranaturale din Twin Peaks  propune o adâncire a 
misterului – o rezolvare care nu are un răspuns imediat, concret, inteligibil. Faptul 
că David Lynch și Mark Frost au renunțat la intriga detectivă și la subplot-urile me-
lodramatice a dus la o detensionare a acțiunii; adevărata miză a acestui sezon pare 
să fie responsabilitatea pe care agentul Cooper și-o asumă atunci când se întâlnește 
în Camera Neagră cu Leland Palmer (Ray Wise), care îi spune agentului să o găseas-
că pe Laura. Astfel, agentul Cooper își schimbă misiunea din a identifica criminalul 
Laurei Palmer în a găsi-o pe Laura Palmer, unul dintre plot-twist-urile pe care noul 
sezon le propune. 

Postmodernismul
David Lynch este un autor postmodern care s-a afirmat încă de la sfârșitul anilor ’60 
prin patru scurtmetraje, urmate de debutul în lungmetraj și în TV. El era deja recu-
noscut atât de publicul arthouse cât și de cel mainstream drept un regizor iconoclast 
în momentul în care s-a apucat de regie de televiziune, iar faptul că și-a extins uni-

versul auctorial în mediul TV îi reafirmă versatilitatea regizorală. Postmodernismul 
său se caracterizează printr-o largă varietate de secvențe aluzioniste, referințe din 
pictură și cinematografie, un mediu aproape atemporal și lipsa oricărei implicații 
politice, cu câteva excepții. 

Cinemaul hyperlink este un termen apărut recent, într-o recenzie a Alissei Quart 
la filmul „Happy Endings“ (r: Don Roos, 2005) publicată în revista Film Comment în 
2005. Termenul se referă filme cu mai multe fire narative („multi-plot cinema“), apa-
rent fără legătură între ele, care ajung la un punct narativ comun pe parcurs. Decizia 
lui David Lynch de a extinde geografic acțiunea și în afara orașului Twin Peaks a dus 
la o descentralizare a firului narativ, următorul pas fiind ramificarea mai multor fire. 
Pe lângă acțiunea care se petrece în Twin Peaks, privitorul urmărește viața profesio-
nală și personală a lui Dougie Jones, acțiunile dublurii agentului Cooper și cea a gru-
pului de agenți FBI format din Gordon Cole (David Lynch), Albert Rosenfield (Miguel 
Ferrer) și Tammy Preston (Chrysta Bell), plus secvențele care au loc în Camera Roșie. 
Astfel, publicul este provocat la un puzzle narativ la care, în cazul „Twin Peaks: The 
Return“, nu se va ajunge la o formă completă. 

Revenind la pictura și cinemaul care au inspirat al treilea sezon din „Twin Peaks“, 
acestea sunt fie menționate de David Lynch în presă de-a lungul carierei și păstrează 
o recurență în opera sa3 (artistul Francis Bacon, de exemplu), fie demonstrate vizual 
de critici (pictorii René Magritte4 și  Edward Hopper4, filmul „The Naked Kiss“5 al 
cineastului american Samuel Fuller etc.). Un exemplu vizual care poate fi considerat 
aluzionist este vortexul din episodul opt și trimiterea vizuală directă pe care o face 
la filmul „2001: A Space Odissey“ al cineastului american Stanley Kubrick. Un alt 
exemplu, de data asta situațional, este prezentarea reușitelor pe care tulpa Dougie 
Jones, deși complet inadaptat social și folosindu-se doar de repetarea cuvintelor au-
zite ca mijloc de comunicare, le obține inconștient, amintind de comicul de situație 
al clasicelor „The Great Dictator“ (r: Charlie Chaplin, 1940) și „Duck Soup“ (r: Leo 2_
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McCarey, 1933), dar și de „Forrest Gump“ (r: Robert Zemeckis, 1994); evident, într-o 
manieră apolitică, urmând tradiția postmodernă. 

Păstrând tradiția începută cu  cele două sezoane anterioare, „Twin Peaks: The 
Return“ prezintă caracteristicile unui neo-noir prin explorarea unei situații care 
aprofundează conceptele de bine și rău din profilul psihologic al personajelor sale. 
Sub umbrela unor crime petrecute sub circumstanțe misterioase – care ies din sfera 
umană, personajele noului sezon părând să conștientizeze asta mai benevol decât 
în cele anterioare - și conturând conceptele de vinovăție, crimă, conștiință și auto-
reflexivitate, David Lynch folosește stereotipiile filmului noir pentru a-și propulsa 
opera suprarealistă. Laura Palmer este construită pe profilul unei femme fatale care se 
folosește de frumusețea și condiția personajului feminin într-o societate patriarhală 
în avantajul ei, lucru care se reconfirmă și în secvența sărutului cu Dale Cooper din 
Camera Roșie. Însă regula moralității se pierde odată cu intervenția supranaturalu-
lui în poveste, vinovăția fiind pusă sub tutela unor forțe misterioase, independentă 
de acțiunea umană. Jocul empatiei publicului, mergând pe ideea crimă și pedeapsă, 
este trezit de confruntări între personaje (un exemplu ar fi cel dintre Richard Horne, 
jucat de Eamon Farren și dublura malefică a agentului Cooper). Estetic, o mare par-
te din moștenirea noir se regăsește în „Twin Peaks: The Return“, prin unghiurile de 
cameră folosite, secvențele din barul The Roadhouse și prezența umbrelor atât fizic 
cât și cu valoare simbolică. Însă construcția de basm realizată de regizor prin se-
pararea binelui și răului din profilul lui Dale Cooper în două entități fizice diferite 
blochează o mare parte din complexitatea psihologică pe care filmul noir o atribuie 
personajelor sale. 

Statutul de cineast iconoclast pe care David Lynch l-a atins își are rădăcinile în 
explorarea supraprealismului prin cinemaul său. Deși a declarat că nu este un cine-
fil6, regizorul a demonstrat că este interesat de cinemaul suprarealist7 și de întregul 
concept al visului8 care i-a fascinat pe cineaștii curentului9 pionieri ai curentului. 
Black Lodge (Cabina Neagră), White Lodge (Cabina Albă) și The Red Room (Camera 
Roșie) sunt încăperi spirituale preluate de Lynch din mitologia nativ-americanilor, 
cum semnalează și personajul Hawk (Michael Horse). Explorarea ocultului funcți-
onează și prin introducerea personajelor tulpa – o dublură fizică creată  pentru a 
accesa alte lumi spirituale – specifice mitologiei tibetane, de care David Lynch se 
folosește pentru a îngreuna identificarea unui protagonist și antagonist în firul na-
rativ al episoadelor, personajele tulpa confundându-se cu oamenii. 

Singurul aspect care mai amintește de melodramă din noul sezon este seria de 
coincidențe – relația de rudenie dintre Diane și Janey-E Jones, păstrarea (în fundal, 
cu rol secundar) micilor intrigi amoroase care includ amanți comuni ce se întâlnesc 
la Roadhouse (acum The Bang Bang Bar), melodrama intersectându-se în acest fel 
cu bizarul și inexplicabilul pe care suprarealismul le presupune.

Între cinema și TV
În 1982, cu ocazia celei de-a 35-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Wim 
Wenders realizează documentarul „Chambre 666“/„Camera 666“ în care invită mai 
mulți regizori prezenți la festival (printre care Jean-Luc Godard, Susan Seidelman, 
Steven Spielberg, Michelangelo Antonioni și Rainer Werner Fassbinder) să răspun-

dă la întrebarea „Este cinemaul un limbaj care e pe puncul de a se pierde, o artă pe 
punctul de a muri?“10  Răspunsul multora, în special cel al lui Paul Morrissey, se în-
dreaptă spre ideea că cinemaul va avea, inevitabil, o moarte și că viitorul stă în tele-
viziune. O astfel de atitudine adoptă și David Lynch legat de cinema: „După părerea 
mea, lungmetrajele trec printr-o perioadă dificilă în momentul de față din cauza 
filmelor comerciale care rulează în cinemauri“11 Astfel, unul dintre regizorii care au 
emancipat mediul TV de limitele genului și presiunea satisfacerii audienței contu-
rează faptul că 25 de ani mai târziu, circuitul comercial al filmelor a impus noi limite 
cinemaului, observând o superioritate a mediului TV din acest punct de vedere. Însă, 
în același interviu, David Lynch declară că „Twin Peaks: The Return“ a fost realizat 
pentru condițiile oferite de sala de cinema: „Am făcut Twin Peaks pentru marele 
ecran. O să fie pe un ecran mai mic, dar este făcut pentru marele ecran. Vrei ca un 
lungmetraj să fie pe marele ecran, să aibă un sunet pe măsură și să te folosești de cea 
mai bună tehnologie pentru a crea o lume“12. Declarația lui Lynch legată de cinema 
și TV s-ar potrivi mai bine în contextul filmului lui Wim Wenders, realizat acum 36 
de ani, decât în 2017. A doua declarație, în schimb, funcționează ca argument pentru 
ideea estompării limitelor dintre mediul cinematografic și cel al televiziunii, obser-
vația principală fiind aceea că diferă doar posibilitățile tehnologice pe care acestea 
le oferă spre vizionare. Urmând un traseu asemănător cu cel parcurs de Jean-Luc 
Godard dinspre cinema spre televiziune, mai mulți regizori consacrați au început, 
finalizat sau anunțat proiecte realizate pentru televiziune în format de serial, printre 
aceștia numărându-se Paolo Sorrentino („The Young Pope“/„Tânărul papă“), Martin 
Scorsese („Vinyl“, 2016), Wong Kar Wai („Tong Wars“) și Alejandro Gonzalez Iñárritu 
(„The One Percent“). Asta și apariția numeroaselor metode „de mijloc“ (voi exclude 
pirateria online pentru a păstra cadrul legal al cinefiliei în raport cu serviciile oferite) 
au dus la o fuziune între mediul cinematografic și cel al televiziunii, la găsirea unui 
numitor comun și al unui limbaj cinematografic universal valabil pentru ambele me-
dii. Astfel, pe lângă eradicarea unor preconcepții și raportări peiorative13 la adresa 
producțiilor TV, avantajul acestei fuzionări a dus la o mai mare incluziune din par-
tea autorităților din domeniul filmului în definirea și delimitarea cinemaului (vezi 
recenta controversă dintre Festivalul de Film de la Cannes și Netflix din 2017, ediție 
la care și primul episod din „Twin Peaks: The Return“ a fost proiectat)14. 

Denise Bryson și queerness-ul lynchian 
Printre personajele care revin în noul sezon „Twin Peaks“ se află și cel al lui Denise 
Bryson, interpretat de actorul David Duchovny. Deși Denise a venit ca una dintre 
primele reprezentări a unei persoane transgender în televiziune și importanța sa 
ca pionier împotriva transmisoginismului este incontestabilă, motivul includerii ei 
în serial și modul în care este reprezentată rămân discutabile, mai ales sub umbrela 
noilor grile de critică feministă și queer. În sezonul doi, Denise este introdusă ca o 
femeie transgender care lucrează pentru FBI și care și-a descoperit identitatea de 
gen recent, când a trebuit să se îmbrace în femeie pentru a prinde un traficant de 
droguri. Premisa descoperirii identității de gen este deja contestabilă și contestată.15  
Mai mult, personajul ei a reprezentat o sursă de umor prin folosirea pronumelui mas-
culin de către celelalte personaje. Atitudinea pe care agentul Dale Cooper, Gordon 2_
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Cole și, ulterior, toate personajele o au față de ea reprezintă, însă, o poziție progre-
sistă, ei ajungând să îi respecte și recunoască identitatea de gen. Însă nu procesul 
de acceptare prin care trec celelalte personaje au făcut din prezența lui Denise un 
pas uriaș pentru repezentările combatante transmisoginismului, ci conturul pe care 
personajul îl are: o persoană stabilă emoțional și financiar, hotărâtă, ironică și con-
struită în așa fel încât să fie simpatică publicului. Acest contur diferă de reprezentă-
rile nouăzeciste ale persoanelor trans în media, prezentate drept confuze, o sursă de 
umor, instabile psihic și repulsive - vezi „Ace Ventura“( Tom Shadyac, 1994) și „The 
Silence of the Lambs“/„Tăcerea mieilor“ (r: Jonathan Demme, 1991).

În „Twin Peaks: The Return“ este prezentată o scurtă întâlnire între Gordon Cole 
și Denise, în care Gordon îi amintește lui Denise atitudinea progresistă pe care a 
impus-o colegilor lor din FBI în momentul în care ea și-a început tranziția de gen. 
Discuția se termină cu un compliment venit din partea lui Gordon, care afirmă că 
Denise este o femeie frumoasă. Însă, deși prezența ei este flatantă și flatată, se ridică 
problema interpretării unei femei trans de către un bărbat cisgender. În urma unor 
scandaluri legate de această obișnuință a directorilor de casting de a oferi roluri de 
femei transgender bărbaților cisgender17, comunitatea trans, alături de aliați și co-
munitatea de critică de film feministă și queer au tras un semnal de alarmă legat de 
transmisoginismul de care Hollywood-ul dă dovadă prin aceste alegeri, promovând 
ideea eronată conform căreia femeile trans sunt, de fapt, bărbați travestiți (în sce-
nariul original „Twin Peaks“ al sezonului doi, Denise apare trecută drept „bărbatul 
în rochie“). Astfel, faptul că actorul David Duchovny a revenit în rolul lui Denise l-a 
făcut pe David Lynch să se autoincludă pe lista regizorilor care au făcut această ale-
gere dăunătoare pentru imaginea persoanelor trans și pentru piața de muncă a acto-
rilor, piață în care privilegiul persoanelor albe, heterosexuale și cisgender primează. 

Audrey Horne – o feministă? 
Revenirea personajului Audrey Horne (Sherilyn Fenn), recunoscut încă din sezoa-
nele anterioare ca având valențe feministe, o prezintă într-o relație nefericită cu 
Charlie (Clark Middleton), un vechi partener de afaceri de pe vremea când Audrey 
investise într-un salon de înfrumusețare. Charlie știe despre aventura extraconju-
gală pe care Audrey o întreține cu Billy, un bărbat care a dispărut și pe care Audrey 
vrea să îl găsească, acest subiect fiind adus în discuție în mod recurent chiar de că-
tre ea. Pomenind un contract prenupțial, lucru care demonstrează o independență 
financiară a lui Audrey față de Charlie, ea trezește ecouri ale feminismului de care 
a dat dovadă în primele două sezoane. Deși feminismul cinemaului lui David Lynch 
a fost chestionat și reevaluat de-a lungul timpului, fiind acuzat de o folosire excesi-
vă a femeilor ca victime și lăudat pentru potretizarea complexă pe care o realizează 
personajelor feminine, Audrey Horne a avut un progres feminist remarcabil de-a 
lungul celor trei sezoane. Începând să investigheze pe cont propriu crimele din Twin 
Peaks pentru a se apropia de agentul Cooper, ea are parte de o trezire a rațiunii și 
devine conștientă de importanța investigației ei, motivele devenind independente 
de Dale Cooper. Construită pe profilul unei femme fatale, debordând de sex appeal 
și devenind cea mai fetișizată prezență feminină a serialului, Audrey Horne este un 
personaj puternic conturat care impresionează prin acțiunile ei subversive la adresa 
autorității masculine din viața ei – anume tatăl ei, Benjamin Horne (Richard Beymer). 

Melomania lui David Lynch fiind premisa pe care se bazează faptul că, atât în 
„Twin Peaks“ cât și într-o mare parte din opera sa, regizorul impresionează prin 
completarea pe care coloana sonoră o aducea narațiunii și tipul de atmosferă pe care 
aceasta o generează. Deși muzica folosită este în general nondiegetică, cea compusă 
de Angelo Badalamenti, în „Twin Peaks: The Return“ regizorul introduce în fiecare 
episod un moment mizanscenat drept un spectacol muzical live la The Roadhouse, 
revizitând genul muzical care îi este asociat amprentei regizorale – balade cântate 
de interprete într-un ritm lent, de Julee Cruise și trupa Chromatics–, dar axându-se 
pe interpretări ale unor muzicieni atipici pentru atmosfera cu care publicul primelor 
două sezoane au fost obișnuiți: Nine Inch Nails, Moby, The Veils etc. 

Episodul 18 și Sindromul Cavalerului Alb
Episodul 18 vine ca o subliniere a influenței „Vertigo“ (r: Alfred Hitchcock, 1958) 
asupra „Twin Peaks: The Return“. Pe lângă asemănările deja prezente în primele 
episoade (exemple atipice ale autorităților masculine reprezentate de Dale Cooper și 
Scottie, simbolul dublurii - în cazul lui Lynch, tulpa -, acțiuni prezente care sunt in-
fluențate de apăsarea unor acțiuni trecute, etc.), ultimul episod îl prezintă pe agentul 
Cooper descoperind într-o femeie numită Carrie identitatea Laurei Palmer. Obsesia 
găsirii Laurei Palmer se materializează prin această întâlnire care, deși reprezintă 
un punct culminant în așteptările audienței, ia forma unui pseudo-adevăr. Chiar 
dacă, în final, Carrie/Laura reacționează printr-un strigăt puternic la vederea casei 
familiei Palmer (care în contextul prezentat nu a fost niciodată a familiei Palmer), 
întregul demers cuprins între întâlnirea celor doi și reîntoarcerea lui Carrie/Laura 
în Twin Peaks contestă această teorie potrivit căreia Laura Palmer ar fi trăit sub o 
altă identitate. Astfel, îndeplinirea misiunii încredințată de Leland Palmer lui Dale 
Cooper devine chestionabilă. 
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Ce îi aseamănă pe Scottie și Dale Cooper este ceea ce a fost numit în teoria de 
film sindromul Cavalerului Alb. Bazându-se pe mitul orfeic, sindromul Cavalerului 
Alb se aplică personajelor masculine care își dezvoltă un simț protectiv față de per-
sonajele feminine aflate în pericol. Urmând procesul parcurs de Orfeu în încercarea 
de o recupera pe Euridice, atât Dale Cooper cât și Scottie au fost sensibilizați de o 
traumă suferită în urma pierderii unei femei, sensibilitate care se manifestă ulterior 
prin nevoia de a proteja alte femei. Deși în „Vertigo“ se păstrează intriga amoroasă 
prezentă și în mitul orfeic, în cazul agentului Cooper nu există o poveste de dragos-
te cu femeia protejată , anume Laura Palmer. Însă, precum sugerează teoria de film 
feministă, aceste acțiuni ale bărbaților nu au legătură cu nevoia de ajutor a femeilor, 
ci cu nevoia afirmării masculinității și a capacității bărbatului de a atinge standardele 
impuse de societatea patriarhală, acelea ale unui bărbat care se validează protejând 
o femeie, (auto)demonstrându-și indispensabilitatea în viața ei. 

Cântecul final al lui Orfeu și-a găsit un înlocuitor în strigăt, atât în filmul lui 
Alfred Hitchcock cât și în serialul lui David Lynch și Mark Frost. Strigătul lui Judy îi 
anunță moartea, pedeapsa karmică pentru crima la care a luat parte și sfârșitul obse-
siei și fobiei lui Scottie. Strigătul lui Carrie/Laura distruge casa Palmer, locul în care 
legătura dintre Laura și Bob a început, casa pe care fata și entitatea malefică au îm-
părțit-o și locul unde jurnalul ei a fost scris, prezentând colapsul nucleului material 
al legăturii dintre forțele supranaturale demonice și aparent idilicul oraș Twin Peaks. 

Note_
1. Traducere a termenului name-brand artist folosit de J. Hoberman în articolul David Lynch’s Bad Thoughts<http://
www.nybooks.com/daily/2014/12/09/david-lynch-bad-thoughts>, publicat pe 9 decembrie 2014, accesat pe 2 februa-
rie 2018. 
2. Traducere din engleză a denumirii Black Lodge.
3. Interviul luat de Paul Holdengräber lui David Lynch pe 18 of noiembrie, 2012 https://vimeo.com/55397648
4. Video eseul „The Art of David Lynch“ realizat de Menno Kooistra  pentru platforma Voordefilm l https://vimeo.
com/223616087
5. Video eseul  „Twin Peaks: The Return“— Then He Kissed Me realizat de Cristina Álvarez López and Adrian Mar-
tin realizat pentru platforma MUBI https://mubi.com/notebook/posts/video-essay-twin-peaks-the-return-then-he-
kissed-me
6 . David Lynch interview: ‘I’m not really a movie buff’ <https://global.ilmanifesto.it/david-lynch-interview-im-not-re-
ally-a-movie-buff/>,publicat pe 20 iunie 2017, accesat pe 3 februarie 2018.
7.  David Lynch Presents the History of Surrealist Film (1987) <http://www.openculture.com/2013/10/david-lynch-pre-
sents-the-history-of-surrealist-film-1987.html>,publicat pe 20 iunie 2017, accesat pe 3 februarie 2018
8. David Lynch interview: ‘I’m not really a movie buff’ <https://global.ilmanifesto.it/david-lynch-interview-im-not-re-
ally-a-movie-buff/>,publicat pe 20 iunie 2017, accesat pe 3 februarie 2018.
9. Manifestul Suprarealismului de André Breton, 1924 https://tcf.ua.edu/Classes/Jbutler/T340/SurManifesto/Mani-
festoOfSurrealism.htm
10. Traducere din engleză „Is cinema a language about to get lost, an art about to die?“
Traducere din engleză „Feature films are suffering a kind of bad time right now, in my opinion, because the feature 
films that play in theaters are blockbusters. That seems to fill the theaters, but the art-house cinema is gone.“ ‘Twin 
Peaks’: David Lynch Talks About Reviving the Iconic Series <http://variety.com/2017/tv/features/twin-peaks-david-
lynch-interview-showtime-agent-cooper-1202445977/>, publicat pe 26 mai 2017, accesat pe 3 februarie 2018
11.Traducere din engleză „I built [“Twin Peaks“] to be on the big screen. It will be on a smaller screen, but it’s built 
for the big screen. You want a feature film to play on a big screen with big sound, and utilize all the best technology 
to make a world.“ ‘Twin Peaks’: David Lynch Talks About Reviving the Iconic Series <http://variety.com/2017/tv/
features/twin-peaks-david-lynch-interview-showtime-agent-cooper-1202445977/>, publicat pe 26 mai 2017, accesat 
pe 3 februarie 2018 
12. Take it from a boomer: TV will break your heart <http://www.davidbordwell.net/blog/2010/09/09/take-it-from-a-
boomer-tv-will-break-your-heart/>, publicat pe 9 septembrie 2010, accesat pe 4 februarie 2018
13. Cannes 2017: two vastly different cinema cultures provoke one big Netflix controversy <https://www.vox.com/
culture/2017/5/24/15676892/cannes-netflix-controversy-culture-stiller-swinton-smith>, publicat pe 31 mai 2017, 
accesat pe 3 februarie 2018.
14. Hyperlink Cinema and the Prevalence of Intertwining Stories <https://the-artifice.com/hyperlink-cinema-sto-
ries/>, publicat pe 17 ianuarie 2017, accesat pe 4 ianuarie 2018
 What Made Twin Peaks’ Denise Such a Radical Trans Character on TV <https://www.thedailybeast.com/what-made-
twin-peaks-denise-such-a-radical-trans-character-on-tv>, publicat pe 30 aprilie 2017, accesat pe 4 ianuarie 2018
15. Why Won’t Hollywood Cast Trans Actors in Starring Roles? <https://www.thedailybeast.com/why-wont-holly-
wood-cast-trans-actors-in-starring-roles>, publicat pe 9 ianuarie 2016, accesat pe 4 ianuarie 20182_
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Documentarele de acțiune ale lui Kazuo Hara și Sachiko Kobayashi

Cineastul japonez Kazuo Hara și producătoarea Sachiko Kobayashi sunt două dintre 
cele mai iconice nume ale cinematografiei asiatice din a doua jumătate a secolului 
XX, în special cea de film documentar. De-a lungul colaborării lor începută în anii 
’70, cei doi au realizat documentare care urmăresc persoane marginale ale societă-
ții japoneze, în general plasate sub umbrela subiectului tabu. Ce definește cel mai 
bine aceste persoane este un activism neconvențional, cu practici radicale care ur-
măresc un scop imediat. Kazuo Hara și-a comparat seria de documentare cu filmele 
cu supereroi, numindu-le documentare de acțiune. Cei doi au fost prezenți în ca-
drul celei de a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile 
Omului „One World Romania“ pentru a își prezenta cel mai recent film „Nippon 
Asbest Village („Dezastrul din Sennan“), primul realizat în ultimii 10 ani și pentru 
a onora cu prezența retrospectiva organizată în cadrul festivalului cu trei dintre fil-
mele lor anterioare . 

Kazuo Hara: Primul film l-am făcut în 1972. Înainte de „Sayonara CP“ voiam să 
mă fac fotojurnalist și începusem un proiect foto despre bolnavii de paralizie cere-
brală. Însă am întâlnit-o pe Sachiko și, după un an de discuții, am decis să facem un 
film documentar despre ei.

Film Menu: Ați făcut parte dintr-o generație japoneză care a avut deschidere la 
cultura occidentală. Ce regizori v-au conturat profilul de cinefil și, ulterior, de ci-
neast?

Kazuo Hara: Cei care m-au învățat pe mine sunt probabil cei din tradiția drama-
tică, adică generația lui Nagisa Oshima și Shohei Imamura. Pe linia de documentar 
cred că întreaga mea generație a fost influențată de cinemaul lui Wiseman. 

Film Menu: La gala de deschidere OWR ați spus că “veți lupta“ prin filmele dum-
neavoastră în Japonia până la moarte. Cum vedeți cinemaul ca mediu de propagare 
a ideilor mobilizatoare pe care le-ați afirmat?

Kazuo Hara: Eu am avut permanent intenția de a face o reformă a valorilor. 
Profesorul meu de film din facultate mi-a spus că filmul este pentru popor, iar prin 
popor eu înțeleg oamenii fragili. Astfel, filmul este pentru poporul fragil și nu pentru 
pofte egoiste. În felul acesta, eu am încercat mereu în filmele mele să simpatizez cu 
cei fragili. Nu pot să simpatizez cu cei puternici, cu opresorii. Pot cel mult să-i urăsc. 
Nici eu nu sunt puternic. 

Film Menu: Legat de această reformă a valorilor care s-a materializat într-un 
cinema politic. Ați avut un interes recurent în reprezentarea minorităților. Sachiko 
San, ai rezonat mereu la direcția politică a filmelor?

Sachiko Kobayashi: Eu când zic minorități nu mă refer la populații minoritare, 
ci la oameni aflați în minoritate, iar noi, amândoi, am considerat că lumea se poate 
schimba doar prin schimbarea lor, prin eliberarea lor ca oameni.

de Călin Boto
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Kazuo Hara: Când aveam vreo 20 de ani, deci cândva prin anii ’60, am avut in-
tenția de a intra în lumea filmului tocmai pentru a relata situația celor revoltați față 
de justiția și puterea majorității. Am făcut patru filme despre acești revoltați.

Film Menu: Legat de acești oameni revoltați, dintre care Kenzo Okuzaki („Yuki 
yukite, shingun“ - „Armata goală a împăratului mărșăluiește în continuare“) și Miyuki 
Takedo („Gokushiteki erosu: Renka 1974“  - „Erotism privat extrem: cântec de dra-
goste 1974“) sunt probabil cei mai iconici,  ei se disting prin practicile lor radicale, 
activiști care reprezintă un tipar în filmele voastre de până acum. Cum ați ajuns să 
faceți un portret coletiv al unor activiștilor mai degrabă tradiționali din „Dezastrul 
din Sennan“?

Kazuo Hara: Am intenționat să fac un al cincilea film cu un astfel de subiect 
care se opune radical puterii, însă nu am mai găsit. După zece ani de căutare mi-am 
dat seama ce se schimbase: s-a terminat Epoca Showa, o perioadă care a cuprins Cel 
De-al Doilea Război Mondial și care a oferit celor revoltați loc de mișcare. În peri-
oada actuală, Heisei, puterea s-a stabilizat iar persoanele revoltate sunt oprimate. 
Astfel practicile radicale menite să susțină o cauză sunt complet străine sub această 
conducere. 

Film Menu: Cum i-ați întâlnit pe activiștii din „Dezastrul din Sennan“? Există o 
recurență în modalitatea de a selecta subiectele documentarelor?

Kazuo Hara: Au fost niște circumstanțe complet diferite. După decizia de a trans-
forma proiectul foto în filmul „Sayonara CP“, ideea pentru „Erotism privat extrem: 
cântec de dragoste 1974“ a venit chiar de la Miyuki Takedo, care voia să fie filmată 
în timp ce năștea. 

Referitor la „Armata goală a împăratului mărșăluiește în continuare“, în 1969 
domnul Okuzaki a fost protagonistul unui mare scandal. Pe 2 ianuarie, când familia 
imperială face salutul către popor cu ocazia Anului Nou, el a tras cu praștia în împărat 
și a fost arestat. Domnul Shohei Imamura, profesorul și mentorul meu, a încercat să 
facă un documentar cu procesul, însă i-a fost refuzat accesul în sala de judecată cu 
camera de filmat. La zece ani după aceea, când eram asistentul domnului Imamura, 
i-am spus că vreau să fac un film dar nu știu despre ce și așa mi-a fost sugerat Kenzo 
Okuzaki ca subiect de documentar.

I-am cunoscut pe activiștii din „Dezastrul din Sennan“  la invitația unui produ-
cător. Ei nu erau niște luptători, ei voiau doar să atragă atenția guvernului, iar asta 
m-a făcut să mă întreb dacă chiar ar reprezenta interes pentru public. Sunt atât de 
puțin agresivi încât am împărțit filmul în două jumătăți, iar la începutul celei de-a 
doua apar eu și încerc să îi provoc la mai mult. Faptul că  am încercat să îi provoc 
arată faptul că oamenii ăștia sunt opuși celor din primele mele documentare, a căror 
furie creștea pe parcursul filmului. S-ar crede că am făcut un pas înapoi prin alege-
rea acestor oameni ca subiect de documentar, dar de fapt ce arăt eu în film este cât 
de puternică și abuzivă este actuala conducere a Japoniei și cum a reușit să îi opri-
me pe revoltați.

Film Menu: Într-un interviu acordat lui Joel Neville Anderson pentru MUBI ai 
menționat că lungimea documentarului „Dezastrul din Sennan“ a suferit mai multe 
schimbări. Sub ce pretext ai dorit modificarea?
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Kazuo Hara: Noi am pornit de la ideea că două ore este cea mai bună durată. 
După două proiecții la cinema, cineva a venit la noi și ne-a spus că ar merge și mai 
lung. Impulsionați de părerea spectatorului, am decis să includem secvențele care 
căzuseră inițial la montaj și am ajuns la patru ore și jumătate. Ne-am dat imediat 
seama că este o variantă prea lungă și, după câteva modificări, am ajuns la durata de 
trei ore și jumătate, cea care circulă acum în festivaluri. 

Film Menu: Revenind la o întrebare care v-a fost adresată din public după proiec-
ția „Erotism privat extrem: cântec de dragoste 1974“. Întrebarea era dacă nu a existat 
impulsul de a o ajuta pe Miyuki Takedo în timpul nașterii, ceva ce poate fi generali-
zat pentru toate filmele la care ați colaborat. Ați simțit vreodată nevoia de a inter-
veni atunci când persoanele documentate provocau sau erau în situații periculoase?

Sachiko Kobayashi: În „Armata goală a împăratului mărșăluiește în continuare“, 
la un moment dat, Kenzo Okuzaki spune că îl va omorî pe fostul lui căpitan de com-
panie. Kazuo s-a întrebat dacă chiar va face asta și dacă trebuie filmat, iar atunci a 
fost singura dată când am intervenit și i-am spus că mai bine nu. Mai mult, am simțit 
nevoia de a mă duce la domnul Okuzaki și să îi spun să nu facă asta. 

Kazuo Hara: Dacă vă referiți la secvența cu Miyuki, ce pot să vă spun este că ea 
a cerut din capul locului să nu cumva să intervenim indiferent de cât s-ar chinui în 
timpul nașterii. Singura excepție era cazul în care bebelușului i s-ar fi întâmplat ceva, 
dar în rest am primit ordine clare să nu o atingem. Dar situații asemănătoare sunt și 
în alte filme, în special cele două secvențe cu bătaie din „Armata goală a împăratului 
mărșăluiește în continuare“. Vă spun sincer că atunci când filmam nu credeam că  
domnul Okuzaki va sări la bătaie, iar când s-a întâmplat nu mi-am dat seama dacă 
ar trebui să îl opresc sau nu. Dar ca să ofer un răspuns general:  în cazul în care aș 
vedea un om că se îneacă cât timp filmez, nu știu dacă aș continua filmarea sau aș 
arunca camera și m-aș duce să îl salvez. Asta rămâne o dilemă existențială, o veșni-
că discuție a mea cu mine.

Film Menu: Referitor la această relație a subiectului cu camera, în filmele tale 
există atât persoane care interacționează cu camera din dorința de a duce filmul 
mai departe și persoane care refuză să fie filmate, cerându-vă să părăsiți incinta sau 
să opriți filmarea. Care este dialectica ta din spatele ideii de a surprinde oamenii în 
documentare?

Kazuo Hara: Principiul după care mă ghidez este acela că persoanele își dau me-
reu seama atunci când sunt filmate. În momentul în care îmi pun camera pe cineva, 
vreau ca acel cineva să facă în fața camerei ce își dorește să facă în următorii cinci 
ani fără să se simtă deranjat de prezența mea.
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Mulțumiri domnului Florin Popescu pentru interpretare. 
Credit foto: Cătălin Tomoiagă
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_Andrei Ujică
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FAROCKI
Mort în 2015, la vârsta de 70 de ani, cineastul german (cu origini parţial indiene) 
Harun Farocki a lăsat în urma sa mai bine de 90 de filme – documentare mai mult 
sau mai puţin experimentale, eseuri video, instalaţii multimedia. Filmul coregizat în 
1992 cu Andrei Ujică, „Videograme dintr-o revoluţie“, e reprezentativ pentru o ac-
tivitate pe care Nicole Brenez a descris-o ca „un război“ împotriva „reprezentărilor 
dominante“ – un război dus „prin imagini“ sau, mai exact, prin „analiza critică a ima-
ginilor“. Alte exemple, în afară de „Videograme dintr-o revoluţie“ (și de „Muncitori 
ieșind de la fabrică“, film la rândul său menţionat mai sus): „Imagini ale lumii și in-
scripţia războiului“/ „Bilder der Welt und Inschrift des Krieges“ (1989), în care sunt 
interogate, printre alte imagini, niște fotografii făcute de aviaţia americană, în al 
Doilea Război Mondial, unor obiective germane – fotografii în care lagărul de exter-
minare de la Auschwitz se poate vedea clar, deși au trebuit să mai treacă 30 de ani 
pentru ca cineva să-l vadă; sau „Răgaz“/ „Aufschub“ (2007), în care Farocki intero-
ghează filmările realizate la comanda naziștilor într-un lagăr de tranzit din Olanda, 
unde prizonierii evrei erau trataţi relativ uman, înainte de a fi deportaţi în lagărele 
morţii. „Războiul cu imagini“ al lui Farocki – mai scrie Nicole Brenez – a „contribuit 
la evoluţia unei forme cinematografice cruciale“, și anume „studiul vizual“.

UJICĂ
Când a început să lucreze cu Andrei Ujică la „Videograme dintr-o revoluţie“, Farocki 
deja făcea filme de mai bine de 25 de ani. Ujică (născut în 1951) se afla, însă, la pri-
mul lui film. Până la începutul anilor ’80, când plecase din România (unde locuise la 
Timișoara), el se ocupase cu literatura (și devenise cunoscut scriind în colaborare cu 
Șerban Foarţă versuri pentru formaţia Phoenix – albumul „Cantafabule“, din 1975, și 
o bună parte din albumul precedent, „Mugur de fluier“, din 1974). După emigrarea în 
Republica Federală Germania, preocupările lui literare fuseseră constrânse la ceea ce 
mai târziu avea să numească „un ocol prin teorie“ – iniţial tot literară, apoi cinema-
tografică și media. „Am obţinut un post de asistent la Universitatea din Mannheim. 
Evenimentele din 1989 m-au găsit acolo, predând teorie literară și cinematografică. 
În 1990 am publicat, împreună cu Hubertus von Amelunxen, care este istoric și teo-
retician al fotografiei, o carte cu titlul „Televiziune / revoluţie: Ultimatumul imaginii 
– România în decembrie 1989“. Cartea conţinea, printre altele, patru dialoguri pur-

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 des-
cărcat integral si gratuit de pe site-ul Editurii LiterNet.

Videograme dintr-o revoluție
Harun Farocki și Andrei Ujică
(partea a doua)



6766

tate de mine cu intelectuali români, prieteni din tinereţe, doi din Timișoara (Șerban 
Foarţă, Livius Ciocârlie) și doi din București (Mihai Șora, Andrei Pleșu), care partici-
paseră la evenimente – unii direct, alţii urmărindu-le la televizor. Harun Farocki m-a 
contactat prin editură și mi-a prezentat conceptul unei emisiuni de televiziune – un 
soi de seminar în direct de analiză a unor imagini din timpul Revoluţiei Române, la 
care să participe doi dintre partenerii mei de dialog din carte, doi teoreticieni ger-
mani ai mass-media și, în fine, el și cu mine pe post de moderatori și autori ai selec-
ţiei de imagini. Ulterior am și realizat acea seară tematică pe [postul de televiziune 
franco-german] Arte, sub titlul „Caméra et réalité / Kamera und Virklichkeit“, avân-
du-i ca invitaţi pe Mihai Șora și Andrei Pleșu din partea românească și pe Friedrich 
Kittler, Manfred Schneider și Peter M. Spangenberg din partea germană. La propune-
rea iniţială a lui Harun Farocki i-am răspuns însă că pe mine m-ar interesa întâi de 
toate un film despre videogramele acelor zile. El a prins ideea din zbor și mi-a pro-
pus să facem filmul împreună. Ideea de la baza proiectului poate fi rezumată astfel: 
în 1989, o sută de camere de filmare au urmărit ce se petrecea în România; istoria 
nu se mai împarte nici în scene ca o piesă de teatru, nici în capitole ca un roman, ci 
e percepută ca o secvenţă, iar secvenţa tinde spre film.“ 

După cum avea să-l descrie mai târziu Andrei State, „Videograme dintr-o revo-
luţie“ este și un film despre „starea de suspendare istorică“ în care sunt prinși toţi 
participanţii la acele momente când o putere cade, iar alta se pregătește să se insta-
leze. Această descriere este cu atât mai valabilă pentru următorul film pe care avea 
să-l semneze Ujică (de astă dată fără un coregizor): „Out of the Present/ Ieșit din 
prezent“ (1995). Puterea care cade aici este cea a Uniunii Sovietice (din a cărei zonă 
de influenţă făcuse parte și România lui Ceaușescu). Evenimentele pe care le rela-
tează filmul (folosind în cea mai mare parte tot filmări preexistente, found footage, 
ca în „Videograme dintr-o revoluţie“) se desfășoară între 19 mai 1991 și 25 martie 
1992, perioadă în care statul sovietic se destramă. Vedem și aici filmări cu tancuri 
și demonstraţii de stradă. Numai că, aici, acestora nu li se acordă decât puţin spaţiu 
în desfășurarea filmului. Mult mai mult spaţiu li se acordă unor filmări realizate în 
aceeași perioadă la bordul staţiei spaţiale Mir. Starea de suspendare istorică pe care 
o documentează „Out of the Present“ este una de suspendare radicală: cosmonatu-
tul Serghei Krikaliov, care este protagonistul filmului, pleacă în spaţiul cosmic ca 
reprezentant al Uniunii Sovietice și se întoarce pe Pământ într-un moment în care 
statul pe care-l reprezentase el a încetat să mai existe. 

În 2010, Ujică a lansat „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu“, în care povestea 
dictaturii acestuia e spusă cu ajutorul a numeroase filmări oficiale, precum și al unui 
număr de filmări cu Ceaușescu în intimitate. Remarcabil e felul în care Ujică înca-
drează narativ tot acest footage de arhivă: ca pe un fel de „film al amintirilor“ lui 
Ceaușescu, în contemplarea căruia îl vedem pe dictator retrăgându-se în timp ce e 
judecat și condamnat la moarte. Cu alte cuvinte, ca să structureze acest portret ci-
nematografic al dictatorului, construit numai și numai din documente audiovizuale 
autentice, Ujică preia o convenţie din filmul de ficţiune: convenţia conform căreia un 
personaj își trece în revistă, pe durata întregului film, viaţa de care se pregătește să 
se despartă. În „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu“, Ujică nu se mai folosește nici 
de voice-over, nici de „intertitluri“, iar personajele cu care interacţionează Ceaușescu 

nu sunt identificate în momentul primei apariţii cu nume și funcţii scrise pe ecran. 
Aspiraţia de a povesti cinematografic în imagini de arhivă, cu cât mai puţin recurs 
la tradiţionalul dispozitiv documentaristic de informare a spectatorilor, fusese pre-
zentă, după cum vom vedea, încă de la „Videograme dintr-o revoluţie“. De la un film 
la altul, Ujică a urmărit această aspiraţie până tot mai departe.

În momentul scrierii acestor rânduri, el lucrează la o nouă construcţie narativă 
din materiale cinematografice de arhivă. E o reconstituire minuţioasă a unui anu-
mit weekend – 13-15 august 1965 –, așa cum a trecut acesta peste orașul New York. 
Demersul lui Ujică se înrudește astfel cu ale anumitor documentare experimentale 
din anii ’20, cărora li s-a spus „simfonii urbane“ și care aspirau să „ia pulsul“ unor 
mari orașe, arătându-le la toate orele zilei, din zori și până-n noapte, și încercând 
să acopere cât mai multe aspecte ţinând de cotidianul lor. „Berlin: Simfonia unui 
mare oraș“/ „Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt“ (regie Walter Ruttman, 1927) e un 
titlu citat frecvent, deși nu la fel de frecvent ca al filmului sovietic (despre orașele 
Kiev, Harkov, Moscova și Odessa) „Omul cu camera de filmat“/ „Celovek s kino-ap-
paratom“ (regie Dziga Vertov, 1929). Filmul lui Ujică se înrudește, de asemenea, cu 
unul dintre marile romane experimentale ale secolului XX, „Ulise“/ „Ulysses“ (1922) 
– unde autorul, James Joyce, reconstituie, pe întinderea mai multor sute de pagini, 
ziua de 16 iunie 1904, așa cum trecuse ea peste orașul Dublin.

În seara de duminică, 15 august 1965, pe Shea Stadium din New York a avut loc un 
concert, ulterior devenit legendar, al formaţiei Beatles. Ujică își deschide filmul cu 
sosirea Beatleșilor în oraș (sosire urmată de o conferinţă de presă), pe 13 august, și 
îl face să culmineze după mai bine de două ore cu înregistrarea concertului, a cărui 
așteptare a întreţinut-o până atunci. New York-ul acelui weekend de august, așa cum 
minuţios (aproape ceas după ceas) îl descrie Ujică, nu se definește însă doar – și nici 
măcar în primul rând – prin așteptarea concertului. Descrierea insistă pe tensiunile 
interrasiale, agravate în acel moment de violenţele proaspăt izbucnite pe cealaltă 
coastă a SUA, la Los Angeles, unde comunitatea afro-americană a purtat un adevărat 
război cu poliţia între 11 și 17 august.

Ce face Ujică pentru a lega narativ documentele cinematografice de arhivă din 
care compune descrierea orașului pe durata acelui weekend? Soluţia lui este să in-
sereze în materialul documentar prezenţe noi – trupuri și voci filmate acum, apar-
ţinând unor actori. Una din cele două prezenţe noi, adăugate de Ujică în materialul 
documentar, este cea a unui tânăr care-și petrece zilele de vineri și sâmbătă plimbân-
du-se prin oraș, pierdut în gânduri (pe care le și auzim), cam ca personajul Stephen 
Dedalus din romanul lui Joyce. Cealaltă prezenţă e a unei fete (care, ca și băiatul, se 
duce până la urmă la concert). O bună parte din ce vedem în ultima oră de film, vedem 
prin camera de filmare a acestui personaj (pe care în cea mai mare parte a timpului 
nu-l putem vedea, ci doar auzi). Încă de la „Out of the Present“, Ujică introdusese ele-
mente de ficţiune într-un film compilat în cea mai mare parte din filmări de arhivă: 
de pildă, jurnalul ţinut în acel film de unul dintre cosmonauţi, care și citește pasaje 
din el în voice-over, e un fals jurnal, scris în realitate de Ujică. Iar în „Autobiografia 
lui Nicolae Ceaușescu“, Ujică îl poziţionase pe dictatorul român ca pe un personaj de 
film de ficţiune, care, pe punctul de a fi condamnat la moarte, își recapitulează viaţa, 
și-o amintește pe durata unui film întreg. În filmul la care lucrează Ujică în prezent, 4_
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această dialectică documentar-ficţiune a devenit extrem de complexă. Fiecare din 
cele două personaje – băiatul și fata – inserate de Ujică în înregistrările cinematogra-
fice de arhivă constituie un hibrid de ficţiune și persoană reală. În cazul personajului 
masculin e vorba despre un tânăr din ziua de azi – un actor –, introdus de Ujică în 
niște filmări de epocă. Dar actorul joacă rolul unei persoane reale, Geoffrey O’Brien, 
care, dacă ar fi fost la New York în weekendul respectiv (în realitate n-a fost), s-ar fi 
putut foarte bine plimba prin locurile pe unde se plimbă în film, cu mintea plină de 
gânduri similare celor pe care i le auzim în voice-over. Nuanţă suplimentară: textul 
voice-over-ului e scris – chiar dacă acum și nu atunci – chiar de el. Altă complicaţie: 
tatăl adevăratului Geoffrey – Joe O’Brien, legendă a radioului american, DJ-vedetă 
al postului WMCA din New York – apare chiar el în materialul de arhivă folosit de 
cineast, care prin efecte speciale îl face să interacţioneze cu actorul distribuit în ro-
lul lui Geoffrey. Cât despre personajul feminin, care ţine un jurnal cu ajutorul unei 
camere de filmare, este vorba, iarăși, de un personaj inspirat dintr-o persoană reală: 
Judith Kristen, o mare fană a Beatleșilor în anii ’60, devenită celebră ca autoare a 
cărţii „A Date With a Beatle“ (2010). Cartea îi evocă pe Beatleși în timpul turneului 
lor american din 1964, cu un an înaintea concertului de pe Shea Stadium. În legătură 
cu acesta din urmă, Judith a ţinut un jurnal, care, chiar dacă nu a fost unul filmat și 
s-a redus la câteva pagini, a fost suficient ca să inspire personajul din film.

Practica cinematografică a lui Ujică este una care pune întrebări foarte impor-
tante atât despre despre relaţia dintre istorie și imaginea istoriei, cât și despre linia 
de demarcaţie dintre documentar și forme de spectacol și de naraţiune cinemato-
grafică asociate ficţiunii.

Despre construcția cinematografică, în detaliu
Istoricul de film Jay Leyda admirase felul în care realizatorii unui film american de 
propagandă din 1943, „Lumea în război“, combinaseră imagini filmate din avioane 
naziste cu imagini filmate de pe vapoarele britanice atacate de avioanele respective, 
pentru a reconstitui documentar un asemenea atac. Leyda apreciase faptul că punc-
tul de vedere narativ se deplasa între puntea de vapor și cabina de avion cu aceeași 
libertate – cu aceeași „flexibilitate“, cum o numise istoricul de film – ca în cinemaul 
de ficţiune. Pe unele porţiuni ale filmului „Videograme dintr-o revoluţie“, naraţiunea 
atinge același grad de flexibilitate.

„Videograme dintr-o revoluţie“ nu este, ca „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu“, 
un film care să se dispenseze cu totul de voice-over și de alte instrumente explicati-
ve, de identificare a personajelor etc. La primele apariţii ale personalităţilor istorice 
Ion Iliescu, Dumitru Mazilu, (general) Ștefan Gușe și (general) Iulian Vlad, realiza-
torii filmului fie le scriu numele pe imagine, deasupra capetelor, fie desenează săgeţi 
pentru identificarea lor în mulţime. Lui Iliescu și lui Mazilu, voice-over-ul le asigură 
și foarte scurte biografii: astfel, Iliescu e prezentat ca un fost membru al CC-ului 
(Comitetului Central) PCR (Partidul Comunist Român), marginalizat de la un punct 
încolo de către Ceaușescu și privit de multă lume ca o figură luminoasă, de potenţial 
reformator – opusul dictatorului; iar Mazilu e prezentat ca un diplomat, fost repre-
zentant al României lui Ceaușescu la Organizaţia Naţiunilor Unite, apoi disident. 
Totuși, e de remarcat că Iliescu, Mazilu, Vlad și Gușe sunt singurele personaje ale 

căror nume apar scrise pe ecran, pentru facilitarea identificării lor de către specta-
tori, iar Iliescu și Mazilu sunt singurii cărora voice-over-ul le mai face și scurte bio-
grafii. Se poate spune că asemenea intervenţii explicative sunt și aici menţinute la 
minimum, într-un fel care anunţă viitorul film al lui Ujică, „Autobiografia lui Nicolae 
Ceaușescu“. Anticipând „Autobiografia“, videogramele care dau titlul filmului din 
1992 al lui Ujică și Farocki sunt și ele montate, chiar dacă numai pe unele porţiuni 
din film, întru obţinerea unui efect de poveste care se spune singură – ca într-un film 
de ficţiune tradiţional-hollywoodian.

Să luăm, de pildă, secvenţa sosirii unui „car de transmisie“ al Televiziunii Române 
în Piaţa Palatului (azi Piaţa Revoluţiei), în după-amiaza zilei de 22 decembrie. Ce ve-
dem? Mai întâi, un cadru filmat dinăuntru, din această mașină a Televiziunii care-și 
croiește drum prin piaţă (imaginea 13). Urmează un cadru de exterior, în care ve-
dem mașina continuând să-și croiască drum (imaginea 14). Apoi un al treilea cadru, 
iarăși din mașină (imaginea 15). Urmat, în fine, de un patrulea, care, iarăși, este un 
cadru de exterior (imaginea 16). Nimic neobișnuit într-o secvenţă construită astfel, 
dacă am vorbi despre un film de ficţiune. Dar într-un film de nonficţiune cum este 
„Videograme dintr-o revoluţie“, obţinerea unei asemenea mobilităţi a punctului de 
vedere narativ – care e ba în mașină, ba afară, ba iarăși în mașină etc. – cere combi-
narea prin montaj a unor înregistrări provenite din mai multe surse, care mai întâi 
trebuie găsite.

Sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și sediul Televiziunii 
Române sunt cei doi centri între care, odată ce s-au conturat, povestea va face du-

13_ 14_

15_ 16_4_
St

ud
iu

 c
rit

ic



7170

te-vino pe o bună parte din durata ei. Momentele propriu-zise de comutare între 
cele două centre, de trecere dintr-unul în celălalt, merită studiate, cu atât mai mult 
cu cât aceste treceri sunt menite să se petreacă pe nesimţite, ca și când povestea 
s-ar spune singură.

Atunci când ne sunt prezentaţi generalii Vlad și Gușe (fiecare cu propriul nume 
scris deasupra capului, (imaginea 17), acesta din urmă tocmai ordonă la telefon du-
cerea cuiva care tocmai a fost arestat „în arestul garnizoanei, păzit cu strășnicie“. 
Despre cine să fie vorba? Așa funcţionează actul povestirii, al narării: prin stârnirea 
de curiozităţi punctuale, urmată de satisfacerea unora dintre ele și de stârnirea al-
tora. După câteva secunde, în colţul din stânga-jos al imaginii se deschide o a doua 
imagine, mai mică. În acea a doua imagine aflăm răspunsul la întrebarea cu care 
ne-au lăsat ordinele telefonice ale lui Gușe (care continuă să vorbească la telefon 
în imaginea principală): arestatul este fiul dictatorului, Nicu Ceaușescu, pe care în 
imaginea mai mică îl vedem purtat cu alai prin sediul Televiziunii Române, spre s 
tudioul din care se transmite în direct (imaginea 18). Odată ce arestatul intră în di-
rect, revoluţionarii dorind să-l arate poporului, el poate fi văzut și pe ecranul televi-
zorului alb-negru din biroul de la CC în care se găsesc Vlad și Gușe (printre alte per-
soane). Camera care filmează la CC focalizează pe televizorul respectiv. Între timp, 
în micul chenar din stânga-jos vedem ce filmează camera de la Televiziune. Cele 
două imagini, cea mare și cea mică, au ajuns să coincidă în conţinuturile lor, numai 
că cea mare (cu ecranul televizorului din CC) este în alb-negru, iar cea mică e color 
(imaginea 19). După un scurt moment, chenarul din stânga-jos dispare și rămânem 
cu imaginea mare, alb-negru, filmată de pe televizor (imaginea 20). 

Apoi, din biroul de la CC unde se află acest televizor insistent filmat, o tăietură 
de montaj ne transportă în studioul de unde se transmit imaginile către televizorul 

19_ 20_

17_ 18 _

respectiv: acum îl vedem de-aproape pe Nicu Ceaușescu (îi putem vedea clar vână-
taia proaspătă de pe un pomete), așa cum îi vedem și pe paznicii lui (imaginea 21). 
În fine, după ce-a fost arătat poporului, Nicu Ceaușescu e scos sub pază din studio, 
moment în care montajul lui Farocki și al lui Ujică operează o nouă trecere din sediul 
Televiziunii în sediul CC-ului: din color, imaginea cu Nicu împins spre ieșirea din 
studio redevine alb-negru sub ochii noștri și dintr-odată nu mai e o imagine filmată 
la Televiziune, cu o cameră de-acolo, ci, din nou, o imagine filmată într-un birou de 
la CC de pe ecranul unui televizor (imaginea 22).

Evenimentele din noaptea de 22 spre 23 decembrie 1989, Farocki și Ujică vor con-
tinua să le nareze comutând între înregistrări realizate la Televiziune și înregistrări 
realizate la CC. Astfel, în toiul apelului lansat din studioul 4 către toţi sportivii ro-
mâni, rugaţi în direct să vină la Televiziune ca s-o apere de teroriști (imaginea 23), 
o tăietură de montaj ne transportă din nou la CC, în biroul generalilor Vlad și Gușe, 
care dau ordine și primesc informaţii prin telefon, în foc continuu. A se observa că, 
la televizorul alb-negru care merge în preajma lui Gușe (imaginea 24), apelul lansat 
din studioul 4 către sportivi continuă audibil și niciun cuvânt din el nu pare să se fi 
pierdut în momentul tăieturii de montaj; în interesul cursivităţii narative, Farocki și 
Ujică au ţinut să aibă un racord perfect pe spusele crainicului. Comutarea sau tran-
ziţia înapoi – de la CC la Televiziune – e la fel de lină: la televizorul din apropierea 
generalului Gușe, cineva din studioul 4 se adresează poporului cu vorbele „veniţi, 
fraţilor!“; imediat după aceea, o tăietură de montaj ne transportă la loc în studio, 
unde e repetat îndemnul „veniţi“, de astă dată cu precizarea „în rânduri cât mai 
strânse“. Iarăși avem un racord perfect pe cuvintele celor din studio – în pofida sal-
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turilor repetate de la sediul Televiziunii la sediul CC-ului și înapoi, povestea curge 
(pe această porţiune din film) fără discontinuităţi temporale, cu fluenţa unui film 
de ficţiune hollywoodian.

 
Alunecând cu Nicolae Ceausescu din amintire în amintire

În „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu“ (următorul film al lui Ujică, după 
„Videograme dintr-o revoluţie“ și „Ieșit din prezent“), documentele cinematografi-
ce din care regizorul compune povestea dictatorului sunt încadrate ca amintiri ale 
acestuia. Prin urmare, unele dintre tranziţiile lui Ujică de la o secvenţă la alta evocă 
felul în care memoria umană poate aluneca din amintire în amintire, una chemând-o 
pe alta. E ceea ce se întâmplă de la minutul 55 până în jurul minutului 60 al filmului.

Pasajul indicat începe cu o secvenţă în care Ceaușescu vizitează pieţe, brutării, 
magazine de carne – verifică felul în care e efectuată aprovizionarea populaţiei (ima-
ginea 25). Amintirea asta cheamă o altă amintire, cu președintele american Richard 
Nixon vizitând o piaţă românească, în calitatea lui de oaspete al lui Ceaușescu (ima-
ginea 26). Care e elementul comun al acelor două amintiri? Evident, piaţa. Ea e pivo-
tul pe care prima amintire a lui Ceaușescu alunecă în cea de-a doua. În continuare, 
dictatorul român – căruia să nu uităm că-i urmărim „autobiografia“ (chiar dacă nu 
una scrisă, ci una mai degrabă visată cu ochii deschiși în timpul procesului care s-a 
soldat cu condamnarea lui la moarte) – se revede conducându-l pe Nixon la aero-
port într-o mașină decapotabilă (imaginea 27). De data asta, decapotabila constituie 
elementul de legătură cu următoarea amintire, cu următoarea secvenţă: dictatorul 
român călătorind – așadar, tot într-o decapotabilă, dar fără Nixon – pe lângă coșuri 
de uzină, furnale, cartiere aflate în construcţie (imaginea 28). Dintr-o uzină de au-
toturisme, el iese la volanul unui model nou-nouţ de mașină Dacia, testând această 
noutate (imaginea 29). Modelul condus de el e urmat de altele, conduse de oameni 
din suita lui. Coloana de Dacii nou-nouţe, model 1100, e de astă dată elementul de 
legătură cu secvenţa următoare. Aceasta se deschide cu imaginea unei coloane si-
milare (imaginea 30), făcând parte, după cum se dovedește în secundele următoare, 
dintr-o mare paradă ce aniversează 25 de ani de la lovitura de stat din 23 august 1944.

25_ 26_
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Avangarda austriacă: Martin Arnold, Peter Tscherkassky și Gustav 
Deutsch. Mai avem nevoie de fata și pistolul?

5_Dosar

Found Footage

Avangarda austriacă: Martin Arnold, Peter Tscherkassky și Gustav 
Deutsch. Mai avem nevoie de fata și pistolul?

de Georgiana Mușat

Un băiat și o fată vor să se sărute. Cum arăți asta într-un film? Timp de mai bine de 
6 minute, spectatorul privește în loop câteva fotograme de peliculă cu doi oameni 
care se apropie unul de celălalt, dar niciodată nu apucă să-și atingă efectiv buzele. 
Viteza cu care imaginile rulează în buclă e din ce în ce mai accelerată, construind un 
efect hipnotic. În final, sensul acelor gesturi se pierde, personajele se robotizează, 
rămân doar niște mișcări înainte și înapoi. „Liebesfilm“ ( r. Peter Tscherkassky, 1982) 
e prezentat ca un atac la adresa celui mai perpetuat clișeu hollywoodian din istorie 
- sărutul dintre un cuplu alb, heterosexual. Un alt regizor austriac, Martin Arnold, 
construia în „Alone. Life Wastes Andy Hardy“ (1998) un efect similar - preluând o 
secvență de sărut dintr-un film cu Mickey Rooney și Judy Garland, „Babes in Arms“ (r. 
Busby Berkeley, 1939), Arnold derulează înainte și înapoi fotogramele. Deși Garland 
și Rooney apucă să se sărute, spre deosebire de cuplul din „Liebesfilm“, derulând îna-
poi, regizorul creează un efect comico-ironic: cei doi suflă unul în celălalt, mârâie, 
și, într-un fel, chiar par pentru câteva secunde să latre unul la celălalt. În acest sens, 
Arnold urmărea să dezvăluie (într-un mod artificial) latura instinctuală, animalică 
din cei doi, fără ca această intenție să le aparțină realizatorilor din 1939. Este ceea 
ce Arnold numește „sens hollywoodian reprimat“.

Comparativ cu ceea ce oferă cinemaul contemporan în termeni de spectacol di-
gital (filme întregi făcute în green screen, posibilitatea utilizării unor holograme ale 
unor actori în viitoare filme ș.a.m.d.), filmele de avangardă found footage ale cineaș-
tilor austrieci Martin Arnold, Peter Tscherkassky și Gustav Deutsch ar putea fi privite 
acum cu destul de multă neîncredere, ba chiar ridiculizate; procedeul arhi-cunoscut 
(dar și arhaic) al lui Arnold, cel de a derula înainte și înapoi fotogramele de peliculă, 
servește în prezent pentru mai multe parodii pe YouTube, inclusiv cele care privesc 
discursurile lui Donald Trump, pe când Tscherkassky și Deutsch sunt ceva mai greu 
de satirizat. Filmele lor sunt poate una dintre multiplele opțiuni de exemplificare a 
memei ironice - I bet there will be flying cars in the future. E greu de explicat ce anume 
i-a determinat pe cei trei să facă un cinema atât de inaccesibil (condamnat, cumva, 
să rămână o piesă de muzeu), însă, indirect, totul a pornit de la un deziderat lan-
sat în anii ’20, în Franța - odată cu impresioniștii. Cinemaul pur, după cum spunea 
Germaine Dulac, nu poate exista decât în afara cuvintelor (hors les mots)1 - ar fi un 
cinema epurat de logos-ul și phonos-ul limbajului; imaginea de sine stătătoare ar fi 
suficientă. După cum îl numește teoreticianul de film James Leo Cahill, acest tip de 
cinema ar fi unul criptic - regăsit parțial în filmele impresioniste ale epocii și regăsit 
simultan odată cu filmele celor trei regizori de avangardă din Viena (de la sfârșitul 
anilor ’80 și până în prezent), aflați în anacronism cu noile media. 

Ce a determinat această atitudine? În primul rând, refuzul de a filma în sine 
(mai puțin Deutsch, care a realizat în 2013 un experiment filmat - „Shirley: Visions 
of Reality“, în care recreează picturile lui Edward Hopper), ci de a prelucra materi-5_
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ale preexistente din arhive de filme și de a le oferi un sens nou - fie unul secundar, 
reprimat (cazul lui Arnold și filmele hollywoodiene), fie reconstruirea completă a 
poveștii (cazul lui Tscherkassky, care își alege preponderent tot filme de gen de la 
Hollywood), presupune un altfel de sondare în opera cinematografică. În acest sens, 
cei trei doar eliberau potențialele sensuri ale materialului, punând elementele în or-
dinea potrivită. În al doilea rând, filmele vin ca o reacție la popularizarea casetelor 
video și la scăderea drastică a spectatorilor din sălile de cinema. Deși demersul lor 
nu ajuta în niciun fel ca spectatorii să se întoarcă în săli, el făcea un lucru foarte im-
portant - și anume se întorcea la nucleul cinemaului, îi chestiona natura, metodele 
și încerca să propună formule estetice noi. Acest manifest venea dintr-o dorință de 
a împiedica sub orice fel ca actul vizionării unui film să devină comod (văzut acasă, 
lungit pe spate, cuprins de iluzionism); el trebuia să fie auto-conștient, auto-refle-
xiv și implicit violent.   

1. Martin Arnold - Jungla umană - „La Pièce Touchée“ (1989) + „Passage à l’acte“ 
(1993) + „Deanimated“ (2002)

Deși utilizează întotdeauna un material-sursă dintr-o cinematografie hollywoo-
diană care se bazează pe narativitate (continuitate spațio-temporală, cu o structură 
în 3 acte, cu personaje cu care publicul să se identifice), filmele lui Martin Arnold au 
ca scop dinamitarea footage-ului. Când spun dinamitare mă refer la o descompunere 
a filmului - ca o mașină care trebuie reconstruită bucată cu bucată pentru a afla ce 
piesă are probleme, împiedicând sistemul să funcționeze. În acest sens, “problema“ 

propriu-zisă e o anumită artificializare pe care o suferă filmele hollywoodiene, ofe-
rită de clișee și previzibilitate.

Folosind footage din „The Human Jungle“ (r. Joseph M. Newman, 1954), un film 
hollywoodian minor, Martin Arnold utilizează în „La Pièce Touchée“ un procedeu 
foarte simplu, ale cărui mecanisme sunt cât se poate de ușor de înțeles pentru orice 
tip de spectator: trecând la masa de montaj cu materialul în peliculă, regizorul re-
alizează un du-te-vino nevrotic, păstrând sunetul mecanic al procedeului. Situația 
înfățișată e o bucată de viață foarte simplă: un bărbat ajunge acasă (înțelegem că 
probabil de la serviciu), unde soția sa îl așteaptă cuminte, citind tacticos și feminin 
un ziar. Inspirat de îndemnul lui Peter Kubelka, pentru care „sensul cinemaului e si-
tuat în spațiul dintre cadre2“ , dar și de ideea că cinemaul dominant e plin de hint-uri 
ale dorințelor reprimate, Arnold prelucrează manual această mișcare, relevând 1) o 
mișcare absurdă, halucinatorie și repetitivă; 2) faptul că actorii performează un rol, 
dincolo de cel impus de narațiune - rolul de gen, în acest caz, care vine la pachet cu 
niște artificialități. Supuse unor gesturi repetitive, aceste personaje nu mai fac parte 
din lumile lor ficționale, ci sunt suspendate într-o stare intermediară. 

Tocmai această descompunere extremă a materialului-sursă, în căutarea unor 
sensuri reprimate sau mai degrabă criptate (tot timpul cu o fotogramă înainte sau cu 
o fotogramă în urmă) transformă timpul unei acțiuni într-un loop continuu, suspen-
dându-i orice legătură cu realitatea. Jocul actorilor e la rândul lui supus unei discon-
tinuități, rezultând o sumă de gesturi cu tente masturbatorii - de la deschiderea ușii 
până la atingerea clanței. Aceste mișcări spasmodice se precipită odată cu sosirea 
bărbatului. Povestea din spate nici nu mai contează (cele 18 secunde din „The Human 
Jungle“ sunt dilatate la 15 minute), pentru că înfățișează de fapt o situație universa-
lă - de regăsit mai ales în sitcomurile TV - soțul vine acasă la femeie, femeia stă și îl 
așteaptă pe canapea. Toată pasivitatea trupului feminin, care își manifestă prezența 
printr-o mișcare anemică de deget, începe să se spargă odată cu venirea bărbatului. 
În același timp și mișcarea din cadru începe să se precipite. Apar cadre în oglindă, 
încadraturi răsturnate. Intenționat sau nu, această situație trimite invariabil la te-
oria imanenței feminine, propusă de Simone de Beauvoir în „Al Doilea Sex“; trupul 
feminin e văzut ca un element pasiv - femeia casnică, de tipul păpușii de porțelan, 
citește ziarul și își așteaptă soțul acasă, face cât mai puțină mișcare, atât din poziția 
corpului, cât și din gesturile minimale pe care le face. Prezența masculină e văzută 
ca element activ și vital în cadru. 

În „Passage à l’acte“, această dinamică de gen e propagată într-o secvență domes-
tică la fel de generică precum cea surprinsă anterior; preluând un fragment din „To 
Kill a Mockingbird“, o masă în familie (unde vecina din film e interpretată ca fiind 
automat o figură maternă), vedem că aceeași pasivitate e perpetuată din mamă în 
fiică. Agenții care verbalizează și acționează cel mai tare sunt bărbații - patriarhul și 
fiul său, care prin efecte speciale par să dărâme masa cu argumentele lor nevrotice 
(și inaudibile). Manipularea extremă a cadrelor (acum și prin preluarea unor bucăți 
de dialog repetitive) nu oferă numai absurd situației, ci sunt momente în care această 
buclă fără sens începe să prindă contur - sigur că nu se înțeleg cuvintele pe care le 
spun, pentru că nimeni nu vorbește cu nimeni de fapt. Filmul lui Arnold nu surprin-
de tensiuni rasiale sau de clasă care sunt vizibile în filmul Robert Mulligan (încă din 5_
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prima secvență, Atticus îi spune fiicei despre diferențele dintre familia lor și familia 
Cunningham, de o condiție inferioară), însă vorbește despre familia nucleară ame-
ricană și despre predispozițiile pe care le creează un anumit comportament văzut 
în context domestic. Alte exemple țin de o manipulare cinică a materialului sursă - 
vezi tensiunile erotice dintre mamă și fiu din „Alone. Life Wastes Andy Hardy“ sau 
„Deanimated“, unde Martin Arnold distruge plot-ul inițial al fimului-sursă, horror-
ul cu Bela Lugosi din 1941, „Invisible Ghost“, eliminând periodic actorii din cadru. 
Toată schema inițială a soției malefice care-și manipulează soțul să comită o crimă 
e încă prezentă (sunt polițiști care vin să investigheze o crimă care nu mai are loc), 
dar nu are niciun fel de bază narativă, cu excepția unor cadre lipsite de conținut 
dramatic, dublate de o muzică gravă - cadre cu pereți, scaune, covoare, uși ș.a.m.d. 
Deconcertant inițial, efectul devine comic. În cazul lui „Deanimated“, Arnold nu mai 
folosește procedeul redării repetitive, înainte și înapoi a cadrelor, ci lasă filmul să se 
desfășoare în ritmul său, cu succesiunea firească a cadrelor. Surprizele vin pe parcurs, 
pe măsură ce răsar tot mai multe probleme legate de logica din spatele unor acțiuni, 
iar bucăți întregi de dialog sunt scoase efectiv la montaj, rămânând doar reacțiile 
perplexe ale subiecților săi. 

Toate filmele despre care am vorbit tratează într-un mod diferit timpul cinemato-
grafic - în „Deanimated“, spectatorul resimte timpul mult mai puternic decât într-un 
film hollywoodian obișnuit atunci când i se prezintă un cadru fără personaje. Astfel 
de cadre goale nu au ce căuta efectiv într-un cinema bazat pe maximizarea infor-
mației într-un minimum de timp. În același timp, muzica manipulează și ea către 
un deznodământ care niciodată nu are loc. Demersul comico-absurd din repetițiile 
domestice distorsionează percepția spectatorului asupra timpului - chiar dacă filmul 
durează 18 minute, el ar putea rula la infinit, fără cap și coadă. Din acest motiv, toate 
filmele lui Arnold funcționează perfect ca instalații video (și implicit ca piese vivante 
de muzeu). Deși nu pot rula în sala de cinema (poate doar în niște proiecții speciale 
pentru cinefili hardcore), ele spun în continuare lucruri general-valabile despre cât de 
împietrit în clișee și soluții facile e cinemaul dominant. Pe de altă parte, metoda e cu 
adevărat arhaică - digitalul poate acum să reproducă cu ușurință prin efecte procesul 
pe care Arnold îl realiza manual, la masa de montaj, ba chiar există deja pe Instagram, 
de pildă, o opțiune care manipulează în mod imediat filmarea propriu-zisă. 

2. Peter Tscherkassky - Frumoasa din pădurea adormită - Descompuneri onirice 
și tensiuni sexuale în „Outer Space“, „Dreamwork“, „The Exquisite Corpus“

De faptul că e arhaic sau old-school poate fi acuzat și Peter Tscherkassky, colegul 
său de generație din Viena. Cu o filmografie impresionantă, îmbinând filme found 
footage - cum e „Happy End“, (1996), „Holiday Film“ (1983), altele care descompun 
un material-sursă preluat din filme hollywoodiene populare (cum ar fi „The Good, 
the Bad and the Ugly“) sau filme cu care citează în mod direct nașterea cinemaului 
(„Motion Picture“, 1984, recontextualizează filmul fraților Lumière în care munci-
torii părăsesc fabrica), Tscherkassky chestionează permanent natura cinemaului, 
găsindu-i sensuri și posibilități noi. Opunându-se digitalizării, el propune o întoar-
cere “la matcă“, la trupul adevărat al filmului - pelicula și lucrul la masa de montaj. 
Procedeul său emblematic este folosirea extensivă a supraimpresiunilor.

În „Outer Space“ și „Dreamwork“, Tscherkassky folosește ca material-sursă un 
film din 1982, „The Entity“, un horror regizat de Sidney J. Furie. Filmul e și-așa des-
tul de violent - arată cât se poate de grafic cât de torturată e Carla Moran (Barbara 
Hershey) de o entitate malefică, care o agresează fizic și o violează după bunul său 
plac - în fața copiilor săi, pe stradă. Exercițiul pe care-l propune Tscherkassky nu 
face abstracție de materialul-sursă - într-un fel, demersul său e destul de asemănă-
tor cu al lui Arnold, întrucât toată violența acestei entități este transpusă în scopuri 
diferite: a) în „Outer Space“ - sublimată într-o violență a aparatului de filmat în sine 
(redată prin mai multe supraimpresiuni), care pare să o rănească pe Carla (poate așa 
cum o făcea și trepiedul falocentric al lui Mark din „Peeping Tom“, r. Michael Powell, 
1960); punctul de vedere al aparatului de filmat se identifică cu punctul de vedere 
al entității; b) în „Dreamwork“, văzută ca o manifestare brutală a propriei sexuali-
tăți - în „Dreamwork“, Carla Moran nu e atacată per se de un monstru, ci se mastur-
bează în somn, odată ce are niște vise halucinatorii care implică mai mulți bărbați. 
„Dreamwork“ amintește de angoasele domestice ale protagonistei din „Meshes of the 
Afternoon“ (r. Maya Deren, 1943), iar „Outer Space“ chiar citează „Meshes…“ în mai 
multe secvențe în care Carla se dedublează și pare să treacă prin experiențe out of 
body. P. Adams Sitney, unul dintre mentorii lui Tscherkassky3 , încadrează filmele lui 
Deren într-un subgen numit trance films4 , iar într-un fel „Dreamwork“ corespunde și 
el acestui tipar. „Outer Space“ a fost asociat cu cripto-feminismul5 întrucât ar repre-
zenta o metaforă asupra felului în care femeia este constant agresată și constrânsă 
de societate. Oricum ar fi, cele două filme vorbesc despre capacitatea cinemaului 
analogic de a oferi constant surse și sensuri noi - alături de „L’Arrivée“, ele fac parte 
dintr-o trilogie cinefilă: „L’Arrivée“ citează în mod direct „L'Arrivée d'un train en gare 
de La Ciotat“ (1896) al fraților Lumière (mai precis, parodiază o posibilă intrare a 
trenului în gară, pentru că bucata de peliculă se tot mișcă din cadru). Utilizarea ex-
tinsă a supraimpresiunilor (care fac imaginea să capete un aspect alogen, iar figura 
feminină să pară volatilă), a distorsiunilor sonore și vizuale, dar și a unei manipulări 
directe a peliculei oferă un aspect foarte distinct filmelor lui Tscherkassky; întoc-5_
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mai ca în „Arnulf Rainer“ (1960) al lui Kubelka, există întotdeauna în aceste filme 
momente în care imaginea rămâne albă, ca o coală de hârtie, ca mai apoi totul să o 
ia de la capăt într-un mod organic. Este felul în care Tscherkassky vorbește despre 
o renaștere a cinematografului din propria sa cenușă - unde cenușa este propria sa 
peliculă. De altfel, filmele sale au alura unui manifest cinematografic - „Instructions 
For a Light and Sound Machine“ (2005) pornește de la premisa că transformă un wes-
tern spaghetti într-o tragedie greacă, dar pe lângă asta e, așa cum sugerează și titlul, 
un fel de manual de manipulare a materialului preluat (și a alienării unui personaj). 
Poate cel mai important film al său, „Manufaktur“ (1985) bombardează prin redarea 
repetitiv-compulsivă a unor reclame la mașini, fără a fi o critică consistentă la adresa 
consumerismului, utilizând preponderent un procedeu pe care Tscherkassky îl tot 
descrie în masterclass-uri și lucrări: prelucrarea manuală a materialul de arhivă. E 
o muncă exclusiv umană, în camera obscură, fără prezența vreunei componente di-
gitale: „Încerc să creez forme de artă care nu pot fi făcute decât cu peliculă. Cu alte 
cuvinte, dacă nu ar fi nimic altceva decât computer-ul, hard disk-ul și banda magne-
tică, aceste lucrări pur și simplu nu ar avea cum să existe.“ 6 

„The Exquisite Corpus“ (2015) e compus dintr-un colaj de materiale de arhivă - fil-
me pornografice britanice și daneze, materiale publicitare sau filme europene de se-
rie B; continuând pe același tipar al trance film-ului propus anterior, „The Exquisite 
Corpus“ face aluzie atât la procedeul suprarealiștilor7  cât și la pelicula cinematogra-
fică. (Al treilea sens ar fi unul implicit, legat de frumusețea trupului feminin, care e 
explorat prin voaiorism). Filmul prezintă o altă descompunere hipnagogică - o fe-
meie goală visează pe malul unei insule, când e descoperită de alți doi nudiști care 
naufragiază prin zonă; filmul e o incursiune în visele erotice ale femeii. Datorită 
acestui parti-pris, Tscherkassky poate să jongleze într-o manieră non-narativă cu 
materialele de arhivă, sărind de la o secvență la alta fără explicații. Deși filmul face 
abuz de male gaze8 , putând fi considerat o simplă fantezie masculină, este cel mai 
impresionant formal produs al lui Tscherkassky de până acum (și cel mai așezat în 
același timp), aspectul său de colaj fiind aproape insesizabil. 

3. Gustav Deutsch - Fata, pistolul și alte simboluri falice
Opera lui Deutsch e foarte eclectică - a realizat home videos („Adria Holiday Films“, 
1990), forme hibride între documentar found footage și ficțiune („World Mirror 
Cinema“, 2005), un film de ficțiune cu actori și decoruri reale care încearcă să imite 
picturile lui Edward Hopper („Shirley: Visions of Reality“, 2013) și poate cele mai 
inventive și impresionante false-istorii ale cinemaului făcute vreodată - „Film Ist. 
1-6“, „Film Ist. 7-12“ și „Film Ist. A Girl & A Gun“. 

„Film Ist.“ (1-6, din 1998 și 7-12, din 2002) nu e în niciun caz un demers exhaustiv 
despre posibilitățile cinemaului, deși poate să pară unul. Cele 12 capitole în care e 
structurat însă nu mai privesc cinemaul dintr-o perspectivă istorică, ci mai degrabă 
una meta-istorică (conform lui Hollis Frampton), dinspre contemporaneitate înspre 
diverse momente din istoria cinemaului. Deutsch insistă asupra faptului că „Film 
Ist.“ (în traducere, „filmul este“) ar trebui privit ca o auto-caracterizare a cinemau-
lui prin mijloacele sale proprii (în speță, filmele care există în arhive, de la cele mai 
accesibile, vezi „The Great Train Robbery“, regizat în 1903 de Edwin S. Porter la fil-
me pornografice foarte obscure). De altfel, lucrul la proiect începe în 1995, în buza 
centenarului cinematografiei. După cum mărturisește într-un interviu9 , Deutsch își 
punea el însuși întrebări despre ceea ce reprezintă filmul în contemporaneitate - răs-
punsul, însă, era că filmul este, pur și simplu, suma produselor sale, fără alte artificii. 

Astfel, de la capitolele liminare despre „mișcare și timp“ și „lumină și întune-
ric“, Deutsch merge în zone tot mai particulare - „Magie“, „Emoție și pasiune“ sau 
„Memorie și document“. Cel din urmă e cel mai relevant pentru tipul de cinema pe 
care-l practică Deutsch (de la home movies la instalații video și found footage): un 
fotograf stă și surprinde (prin juxtapuneri kuleșoviene) mai multe grupuri (familii, 
copiii, cupluri) care stau și privesc în aparat, din epoci diferite. Asemănătoare ca 
intenție cu filmul lui Tscherkassky, „Happy-End“ (1996), care urmărește o familie 
mic-burgheză de-a lungul unor interminabile sărbători de iarnă (mese îmbelșuga-
te și petreceri private, cu oameni mari care-și pun beteală în cap, ultima parte din 
filmul lui Deutsch pune mai multe probleme de reflecție: 1. Cine sunt oamenii la 
care ne uităm? Mai știe cineva cine au fost? Sunt rudele cuiva? Cum ar trebui să mă 
simt eu, ca spectator detașat, privindu-le viața? 2. Eterna idee baziniană a mumifi-
cării10 - oamenii se bucură privind spre aparat, caută aparatul, dintr-un instinct de 
auto-conservare, auto-mumificare. 

„Film Ist. A Girl & A Gun“ (2009) e o altă epopee cinematografică - întinsă pe un 
lungmetraj de 90 minute; pornind de la maxima lui Godard - All you need to make a 
film is a girl and a gun - Deutsch face o istorie paralelă a sexualității în cinema, re-
nunțând complet la pudibonderie. În continuare, procesul lui Deutsch e unul me-
ta-istoric, dar și politic: o bucată foarte importantă din film analizează dinamica de 
putere dintre femei și bărbați și parodiază în același timp fanteziile masculine asupra 
trupurilor feminine goale. Deși utilizează footage cu războaie mondiale (sub forma 
unor filme de actualități), documentare cu experimente medicale, explozii, incendii 
șamd, ele sunt puse în contrapunct cu mostre foarte timpurii de filme pornografice, 
majoritatea preluate de la Kinsey Sex Institution. Astfel, de cele mai multe ori, spec-
tatorul asistă la secvențe erotice (unele soft, ingenue, altele foarte grafice) montate 
în paralel cu alte filme, construind falsa impresie că aparțin aceleiași bobine de pe-5_
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liculă. De aici, asocierea nașterii universului cu o scenă ludică de trezire a sexuali-
tății, respectiv, cu o erupție vulcanică. Similar, o intrare prin efracție într-o cetate e 
asociat, în mod evident, cu o penetrare a unor zeițe vestale. Folosirea intertitlurilor, 
formate din versurile poeților și filosofilor din Grecia Antică (Esop, Hesiod, Platon 
etc), creează un efect de ireverență nu numai față de materialele-sursă, ci față de ori-
ce tentativă a spectatorului de a lua în serios ce i se prezintă. Demersul lui Deutsch 
e impresionant - dar și extrem de fantezist - așa că tot ce ne arată trebuie luat cum 
grano salis. E o mostră de cât de multe poate face în continuare cinemaul doar la 
masa de montaj, cu o muzică contemporană variată (de la Soap&Skin la Bohren and 
der Club of Gore). 

Concluzii
Revenind la ideea de violență a demersului pe care-l practică cei trei cineaști - 

poate că e nevoie de o notă de subsol în sine care să îi explice sensul: orice mișca-
re de avangardă se naște dintr-o nevoie de a distruge predecesorii, de a aduce ceva 
nou șamd, deci n-ar fi implicit o asumpție care să-i detașeze pe Arnold, Deutsch și 
Tscherkassky de Maya Deren, de pildă. Cu toate astea, diferența constă în intențiile 
lor din spatele procesului: cineaștii de avangardă din Austria nu își propuneau în 
niciun fel să distrugă Hollywood-ul - n-ar fi numai futil să lupți cu un asemenea di-
nozaur, ci și stupid, în fond - ci doar să releve niște probleme ale sistemului (repre-
zentarea femeilor, schematismul, lipsa de inventivitate regizorală etc). E important și 
faptul că Arnold și Tscherkassky aleg materialul-sursă din cinemaul dominant pen-
tru a face un statement referitor la o anumită esență a cinematografului (și de aici 
și apropierea de violența la care mă refer în introducerea eseului), pentru că atacă 
întocmai forma populară în care se manifestă filmul. „To Kill a Mockingbird“ e un 
film despre care încă se mai vorbește cu reverență în SUA (și e totodată emblematic 
pentru familia tradițională), la fel și western-ul spaghetti al lui Sergio Leone, „The 
Good, the Bad and the Ugly“. Nu doar alegerea acestor embleme e importantă, ci mai 
ales faptul că spectatorii, știind filmele-sursă (cel mai probabil) își dirijau atenția 
exclusiv asupra aspectului lor formal și, deci, asupra unui mod oarecum primordial 
de a vedea filmul, care se trage poate de la magia ingenuă și jucăușă a filmelor lui 
Georges Méliès. Ce alt mod mai inventiv de a discuta despre cinema la 123 ani de la 
nașterea lui?
Note_
1. Germaine Dulac, „Sur le cinéma visuel,“ in Le Rouge et le noir (Paris), Iulie 1928.
2. Peter Kubelka, „The Metrical Theory of Film“ in the Avant-Garde Film: A Reader of  Theory and Criticism, ed. P. 
Adams Sitney (New York: New York University Press, 1978), p. 141.
3. După cum mărturisește Tscherkasssky însuși în Epilogue, Prologue: Autobiographical Notes Along The Lines of a 
Filmography, Vienna, Synema Publikatonen, 2005
4. Trance films - protagonistele suferă de obicei de somnambulism, sunt posedate, inițiază ritualuri, se plimbă prin 
medii încărcate simbolic. De obicei mișcările de aparatt sunt haotice, în concordanță cu starea interioară a persona-
jelor. 
5. Cripto-feminism - termen pe care îl atribuie filmului Michele Pierson în eseul său din Discourse Magazine, Special 
Effects in Martin Arnold’s and Peter Tscherkassky’s Cinema of Mind
Tscherkassky, „Epilogue, Prologue. Autobiographical Notes Along the Lines of a Filmography,“ p.160.
6. Procedeul se mai numea și Cadavre exquis și a fost propagat în 1925; mai mulți participanți treceau o foaie din 
mână-n mână, unde o îndoiau și desenau sau scriau propoziții fără a ști ce anume era înainte, rezultând un produs 
cât se poate de eclectic - prima lor propoziție a fost Le cadavre exquis boira le vin nouveau.
7. Într-un interviu de pe desistfilm.com, Eve Heller îi reproșează mai ludic soțului său, Tscherkassky, că abuzează în 
filmul său de trupuri feminine. „Să nu uiți de bărbați! Vreau să mă distrez și eu“.
8. Sursă interviu: http://cmzimmermann.blogspot.ro/2014/06/film-ist-continuum-found-footage.html, publicat pe 
27 iunie 2014; accesat pe 1 mai 2018.
9. În What is Cinema? Vol. 1, Andre Bazin vorbește despre the mummy complex - care stă la originea picturii și a sculp-
turii, ideal preluat de fotografie și cinema - un chip rămâne în eternitate pentru că e îmbălsămat într-o fotografie, 
respectiv pe peliculă în cinema. 
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În cele trei lungmetraje ale sale, cineastul american Craig Baldwin construieşte într-o 
manieră deloc subtilă o critică ironică la adresa implicaţiilor politicii externe practi-
cate de Statele Unite de-a lungul Războiului Rece, din punctul de vedere al dinami-
cii imperialismului şi colonialismului american, al proliferării în media a ipotezelor 
conspiraţioniste şi al construirii unui cult în jurul unor grupări mistico-ezoterice şi 
a personalităţilor care au stat la baza acestora – cu accent pe modul senzaţionalist 
în care media translatează mesajele. Thriller-ele sale conspiraţioniste proiectează 
o cultură a consumerismului dominată de media şi suprasaturată tehnologic, anvi-
zajând o tramă apocaliptică prin intermediul unor convenţii SF (fragmente din filme 
SF de categoria B şi Z, filme cu monştri, dezastre naturale sau invazii extraterestre).

Primul său lungmetraj, „Tribulation 99: Alien Anomalies Under America“ (1992), 
explorează o tendinţă pseudo-documentaristă (Baldwin descrie filmul ca un „pseu-
do-pseudo documentar“), transpunând implicarea SUA în politica internă a Americii 
Latine din timpul Războiului Rece într-o naraţiune SF. Cineastul înfăţişează o lume 
post-apocaliptică aflată sub invazia unei alte civilizaţii, Quetzal, care în anul 1000 
îşi părăseşte planeta muribundă şi se refugiază în zona subterană a Terrei, pentru a 
fi însă treziţi de experimentele nucleare ale Statelor Unite. Aflaţi sub imboldul ame-
ninţării, aceştia dezvoltă tactici de a lua în stăpânire planeta. Apelând la formula 
colajului-eseu, Baldwin construieşte această diegeză în întregime folosind filmări 
de arhivă cu lideri politici ai secolului trecut, reclame TV, secvenţe din filme edu-
caţionale, bucăţi din filme SF şi programe de televiziune, condensând totul într-un 
montaj agresiv şi alert care îmbină perioade istorice şi politice variate, oferind astfel 
noi sensuri fiecărei secvenţe.

Colajul-eseu are în spate o istorie îndelungată, ce include filmele agitprop an-
ti-război ale lui Phil Pateris sau opera lui Bruce Conner, devenit influent în sfera 
colajului odată cu „A Movie“ (1958) şi care a lăsat o moştenire marcantă pentru di-
recţiile unor cineaşti precum Baldwin (căruia i-a fost profesor), Abigail Child sau 
Leslie Thornton. Chiar dacă nu întotdeauna există o corelaţie directă a cadrelor cu 
elementele vizuale la care face referire Baldwin, materialele de arhivă folosite de el 
ilustrează ideea prin intermediul asocierii. De pildă, un cadru cu un bărbat închizând 
uşa imensă a unui a seif este folosită pentru a complementa un voice-over ce descrie 
modul în care internetul este blocat de interesele corporaţiilor („Sonic Outlaws“, 
1995); o firmă gigant este reprezentată prin imaginea unui robot masiv preluată din-
tr-o înregistrare a World Trade Fair din anii ’40 („Spectres of the Spectrum“, 1999). 
Naraţiunea se construieşte din materialul disponibil, ajutând el însuşi la modelarea 
narativă. Această comutativitate dintre disponibilitatea arhivelor şi perspectivele 
regizorale stă la baza esteticii filmelor, materialul nefolosit şi debarasat ulterior sau 
cel preluat direct din filme sau reclame fiind transformat şi supus unei remodelări 
aproape alchimice, media devenind un soi de păpuşă a ventrilocului (cineastului), 
care ia deciziile narative şi estetice ale colajului1. Baldwin a dobândit o amprentă 
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personală din această zeflemisire a conspiraţiilor, hiperbolizând ipoteze politice şi 
construind o manieră de a revela „adevărul“ într-o formă senzaționalistă.

„Tribulation 99“ începe sub egida avertismentului scris cu majuscule ce acoperă 
întreg ercanul: „Acest film nu este ficțiune. Este adevărul şocant despre apocalipsa 
iminentă şi faptele care au condus la ea“. Aliajul dintre narațiunea de tip pulp (învâr-
tită în jurul invaziei extraterestre, a numelor politice sonore care nu au de fapt vreo 
tangență umană, fiind replici dezvoltate de civilizația uzurpatoare pentru a cauza 
colaps socio-economic) și buletinele de știri care prezintă informații istorice reale 
creează un rechizitoriu pătrunzător al politicului prezent intrinsec în structura fil-
melor lui Baldwin, ceea ce de multe ori generează confuzie şi face dificilă separarea 
adevărului istoric de conspiraţie, având rolul de a demonstra nivelul în care psihodi-
namica paranoiei şi a fanteziei animă o realitate politică filtrată majoritar de media2.

Stratul ironic al filmului nu dezaprobă validitatea asociaţiilor care se nasc din 
premisa absurdă pe care cineastul o urmăreşte. La un prim nivel, filmul pare doar 
un resort pentru speculaţii aberante, etichetă pe care de altfel şi-o şi propune, însă 
urmărind dezvoltarea narativă, civilizaţia Quetzal (iniţial mocnită, dar revitalizată şi 
din ce în ce mai puternică), cu planurile ei uzurpatorii şi distructive asupra umani-
tăţii (democraţiei) devine un simbol pentru comunism şi pentru întregul maniheism 
(regimurile democratice ca emblemă a binelui, regimurile estice - răul absolut) ve-

hiculat în media americană a perioadei Războiului Rece. Comentariul evoluează şi 
ridică întrebarea dacă întreaga politică nucleară dezvoltată de americani după cel 
de-al Doilea Război Mondial (Operaţiunea „Crossroads“ şi toate testele nucleare care 
au precedat cursa înarmărilor) nu a fost un răspuns mai degrabă pretabil unei invazii 
extraterestre decât unei crize politice. În acord cu retorica Războiului Rece, Baldwin 
sugerează că politicile administrative americane de după cel de-al Doilea Război 
Mondial au demonizat, prin intermediul media, guvernele de stânga ale Americii 
Latine cu scopul justificării unor grave abuzuri ale drepturilor omului comise fie 
de trupele americane, fie în urma unor acţiuni guvernamentale (de pildă, sprijinul 
economic, militar, logistic etc. acordat de americani grupării Contra în Nicaragua). 

Pseudo-documentarul lui Baldwin se axează mai ales pe intervenţia Statelor Unite 
în politica Americii Latine (cea mai mare parte a războiului cu quetzalii purtându-se 
pe teritoriile statelor Guatemala, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Grenada, Panama şi 
Chile), pe acest filon construind de altfel întregul ton ironic al filmului, prin asocierea 
„invadatorilor extratereştri“ cu trecutul stângist al unor ţări latino-americane. De 
aici, merge mai departe afirmând că Fidel Castrol este de fapt o replică extraterestră 
malefică, trimisă pe Pământ pentru a urmări interesele „invadatorilor“; „Tribulation 
99“ devine astfel un palimpsest de semnificanţi care subsumează istoria unei reţele 
imposibile de relaţii metonimice3. Cea mai mare parte a devastării care a lovit seco-
lul trecut, de la dezastrele agricole cauzate în America de Sud de exporturile pen-
tru Nord, războaiele civile alimentate de Războiul Rece, colapsul economic adus de 
neo-liberalism până la toate asasinatele politice, e de fapt o dovadă a invaziei ex-
traterestre. Adoptând un ton paranoid extremist, Baldwin justifică îndepărtarea de 
la putere a lui Salvador Allende (agent al quetzalilor, de altfel) de către americani şi 
suicidul său ulterior în urma loviturii de stat din 1973, prin dezvăluirea intenţiei lui 
de a altera axa Pământului şi de a-i opri rotaţia, precum şi de a provoca o ruptură în 
stratul de ozon pentru a cauza cancer de piele „celor mai vulnerabili locuitori ai pla-
netei: albii caucazieni“. Statul Grenada e preluat de o „gaşcă de vampiri psihotici“, 
a căror mişcare, New Jewel Movement, îşi trage numele după un „cristal cu puteri 
malefice“ şi al căror lider, atlant de origine, îşi propune să construiască cel mai mare 
port pentru farfurii zburătoare din Marea Caraibilor.

Satira lui Baldwin e facilitată de asemenea de voice-over-ul său ironic, ce creează 
o disonanţă între un înţeles explicit şi un altul implicit, critic. Cineastul evită o por-
tretizare realistă a evenimentelor istorice pentru a critica politica externă a Statelor 
Unite. El adoptă însă un ton personificator al unor valori de extremă dreaptă, rasis-
te, fundamentalist-creştine, care în opinia lui susţin tocmai tipul de discurs proli-
ferat în cadrul politicilor externe ale Statelor Unite de după cel de-al Doilea Război 
Mondial. Intenţia sa ironică e marcată de suprapunerea imaginii controversatului 
brand Chiquita cu un voice over ce explică finanţarea de către americani a trupe-
lor anti-comuniste (Contras) din Nicaragua: „Preşedintele Ronald Reagan susţine o 
campanie plină de generozitate de resuplimentare a luptătorilor libertăţii cu mitra-
liere, explozivi şi alte arme umanitare de care au imperios nevoie în lupta lor contra 
alfabetizării, centrelor medicale şi cooperativelor agricole“.

Forţa structurii filmului lui Baldwin stă de asemenea în maniera în care reuşeşte 
să capteze potenţiala ambiguitate şi densitate discursivă a materialului de arhivă în 5_
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sine. Filmările pe care le foloseşte devin un vehicul ce condensează discursuri ideo-
logice şi care potenţează analiza istorică şi politică. De-a lungul montajului său alert 
se naşte însă întrebarea legată de motivaţia existenţei acelor filmări în realitate, de 
nevoia armatei de a le înregistra. Motivaţia imaginilor cu elicopterele americane dea-
supra Grenadei din „Tribulation 99“ e probabil una banală, spre exemplu o dovadă a 
prezenţei elicopterelor în acea operaţiune militară, cu scopul ulterior de a fi folosite 
în media pentru a sublinia eficienţa armatei americane. Însă Baldwin recontextuali-
zeză imaginile şi le foloseşte cu scopul de a arăta forţa abuzivă a armatei în acea re-
giune. Recontextualizarea la Baldwin are rolul de a crea ambiguitatea, însă în acelaşi 
timp oferă filmărilor o mai mare vizibilitate şi recunoaştere a contextului lor istoric. 
Cineastul adoptă intenţionat ambiguitatea şi potenţialul semnificaţiei, declarând că 
„poţi merge în orice direcţie. În asta constă natura filmărilor de arhivă. Prefer acest 
tip de proliferare[...], menţinând o anumită deschidere şi un soi de complexitate şi 
stratificare“. Baldwin foloseşte ca manieră de lucru în film sarcasmul, alegând o ex-
plicaţie aparent absurdă, care ridiculizează intervenţiile imperialiste ale Statelor 
Unite, motivate de frica paranoidă faţă de existenţa unor autonomii politice în acele 
regiuni, circumscriindu-se aceluiaşi tip de discurs al demonizării comuniştilor. Prin 
intermediul voice-over-ului, Baldwin accentuează paralele istorice dintre discursuri 
ideologice din trecut şi cele de sfârşit de secol XX, evidenţiind metodele de propa-
gandă contemporane prin intermediul unor metode propagandistice arhaice, care 
par evidente, folosind ceea ce el numeşte „perspectivă paralaxă“4, adică o dezvăluire 
a unor ideologii politice contemporane mascate,; astfel, cineastul manifestă un spi-
rit de frondă împotriva media. „Dacă ne uităm la formele de propagandă ale anilor 
’50, ele par absurde, ridicole, motiv pentru care le-am folosit ca o oglindă pentru a 
critica anii ’90. E doar propagandă neruşinată“. În „Tribulation 99“, perspectiva pa-
ralaxă se evidenţiază prin suprapunerea unor imagini cu Oliver North (condamnat 
în scandalul Iran-Contra, concentrat în jurul administraţiei Reagan care a vândut 
armament Iranului şi a susţinut trupele Contra în ciuda embargoului la care era su-
pus Iranul), George Bush senior, imagini cu invazia Grenadei de către Statele Unite 
în 1983, invazia Panama (Operaţiunea „Cauza justă“), desfăşurată între 1989 şi 1990 
cu filmări de arhivă care prezintă retorica isterică anti-comunistă din anii ’40 şi ’50.

Sentimentul de rebeliune faţă de media şi de corporaţiile tehnologice e la fel 
de acut în cel de-al doilea „pseudo-pseudo documentar“ al său, „Spectres of the 
Spectrum“(1999), care împleteşte adevărul istoric şi ştiinţific cu tendinţele conspi-
raţionist-aberante, devotate expresiei unei filosofii politice direct relevante rolului 
cultural al reprezentărilor media, demonstrând totodată un melanj de paradoxal şi 
angajament proletar. Construit în aceeași manieră distopică și adoptând același ton 
ironic, filmul comprimă material original și filmări de arhivă eterogene din punct de 
vedere temporal, deși se anunță a fi un material live feed. Din punct de vedere narativ, 
filmul se concentrează pe relaţia tată-fiică dintre istoricul numit simbolic Yogi, fiul 
unei femei de ştiinţă, adesea invitată în programul „Science in Action“, unul dintre 
primele programe de televiziune live de ştiinţă din SUA, iar tatăl său, un hibrid între 
Jack Parsons şi L. Ron Hubbard – şi fiica sa, BooBoo. Relaţia lor este construită din 
filmări originale, alăturate celor de arhivă. Construcţia narativă confuză şi greu de 
urmărit e învârtită în jurul unui peisaj post-apocaliptic, în care părţi ale lăţimii de 

bandă din spaţiu sunt interzise accesului public, în ciuda ideii generalizate de maxi-
mă disponibilitate a acesteia. Acest lucru naşte teoria conform căreia Noua Ordine 
Electromagnetică încearcă să-şi camufleze intenţiile de a şterge amintirile oame-
nilor. După ce află că mama lui Yogi a lăsat un mesaj codat într-unul din episoadele 
„Science in Action“ din 1957, BooBoo e nevoită să călătorească în timp pentru a re-
cupera mesajul secret din acel episod şi a înlătura această guvernare malefică.

Baleiajul vertical din începutul filmului dă senzaţia unei filmări a unei filmări, 
un simulacru. Prin eticheta live feed (şi prin accentul pus pe o serie de evenimente şi 
informaţii care se desfăşoară „acum“) imaginile pretind a revela o realitate imediată, 
creează un sentiment de unitate, de prezenţă în actualitate alături de ceilalţi. Această 
iluzie a unităţii în transmisie vine pe filonul liricii politice a cineastului, montajul 
hiperactiv având totodată rolul de a induce sentimentul de comuniune în nevoia 
fictivă şi conspiraţionistă de a de trona o ordine mondială (New Electromagnetic 
Order). Destabilizarea realităţii istorice în „Spectres of the Spectrum“ stă însă la 
baza căutărilor sale anarhiste; în acelaşi timp, includerea unor interviuri „reale“ cu 
personalităţi culturale – precum Erik Davis, ale cărui lucrări explorează legătura din-
tre tehnologie şi misticism sau Jesse Drew, activist media – conturează autenticita-
tea apocalipsei media, prezenţa lor fiind un stimul intradiegetic, ca nişte emisari ai 
metanarativului sau ai „lumii reale“5. Această rupere a barierelor dintre elementul 
narativ al interzicerii injuste a accesului la întregul lăţimii de bandă şi intervenţiile 
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unor activişti media contemporani prinde forma unei istorii propagandistice a teh-
nologiei media cu un nivel crescut de autenticitate.

Elementul de „pseudo-pseudo documentar“ al filmului se remarcă în inserţiile 
unor biografii ale unor personalităţi precum Newton, Tesla, Marconi sau Bill Gates, 
într-o evoluţie cronologică a tehnologiei şi urmăreşte deja asumatul stil cheesy pe 
care îl va continua şi în „Mock Up on Mu“ (2008). Centura de radiaţii Van Allen, Dean 
Martin, Sputnik, toate aceste fragmente istorice sunt revizitate de Baldwin cu in-
tenţia de a accentua atât coincidenţele şi suspiciunile, cât şi lupta dintre dominaţia 
corporaţiilor şi libertatea individului. Toată această avalanşă informatică poate pă-
rea copleşitoare la un anumit punct, însă, în universul filmului, o astfel de provocare 
senzorială respectă discursul subversiv pe care îl caută Baldwin, circumscriindu-se 
în acelaşi timp cerinţelor impuse de lucrul în cadrul colajului-eseu, care la Baldwin 
are tendinţa de a deveni impulsiv şi haotic.

Baldwin restrucurează timpul din materialele de arhivă într-o manieră reflexivă, 
realizând asocieri între filmări de arhivă din timpul Războiului Rece, care au rolul 
de a sprijini contextul istoric la care se face referire, cu imagini din sfera contempo-
ranului, fără să existe vreo asociere vizuală între cele două, dar pe care Baldwin le 
utilizează pentru a descrie similarităţi cu contextul politic contemporan. Cineastul 
foloseşte montajul pentru a oferi imaginilor un tip de subiectivitate, evidenţiind 
o perspectivă extremistă. Modul în care îmbină imaginile şi comentariul său sunt 
rodul „adevărului absolut“. Montajul e construit în aşa fel încât nu se lasă o urmă 
de echivoc privind direcţia argumentării sale, alăturarea de imagini devenind con-
gruentă cu ipoteza invaziei extraterestre. Nu există, pe toată durata filmului, nicio 
urmă de îndoială legată de revelarea sa conspiraţionistă. Montajul susţine direcţia 
sa ironică, pentru că modul în care el alege să îmbine cadre preluate din perioade 
istorice diverse şi din filme cu specific apocaliptic oferă sprijin argumentării sale. 
Baldwin adaugă imaginilor şi o perspectivă retorică. Acordând calitatea de material 
difuzat în direct (cum se întâmplă în „Specters of the Spectrum“) sau combinând un 
discurs fictiv cu un context istoric real, regizorul nu caută doar o prezentare pasivă 
de informaţii, ci ambalarea lor într-un discurs convingător, într-o realitate care nu 
poate fi combătută. Recontextualizarea şi aproprierea materialului determină o mul-
titudine de efecte, cel mai radical dintre ele fiind opoziţia faţă de o citire exclusiv în 
contextul temporal al producerii acestuia. Cum am menţionat mai sus, imaginile cu 
elicopterele americane deasupra Grenadei au în film rolul ironic de a evidenţia bra-
vura intervenţiilor Statelor Unite, imagini care însă sugerează tocmai brutalitatea 
acelor intervenţii prin raportarea la contextul istoric real. Alăturarea de materiale 
filmate în timpul Războiului Rece şi filmări cu lideri politici contemporani ilustrează 
un tip de recurenţă a trecutului, intervenţii abuzive şi forme de propagandă similare.

Misiunea personajelor din „Specters of the Spectrum“ e motivată de absenţa spec-
trelor (a mesajelor esenţiale) în lăţimea de bandă, ele nu pot fi obţinute prin satelit 
sau din imaginea televizată ceea ce impune restabilirea lor din nimic. BooBoo apa-
re aici ca o emblemă a anti-autorităţii prin încercarea ei de a răzbate planurile Noii 
Ordini şi de a intra în posesia mesajului codat. Ea devine un simbol pentru rezisten-
ţa în faţa unei paradigme a reprezentării. „Spectres of the Spectrum“ încapsulează 
acestă tendinţă activistă de a combate hyper-tipizarea şi reprezentările media, idei 

şi personalităţi supuse unor etichete reducţioniste sau informaţii false filtrate de 
media într-o perspectivă subiectivă şi unilaterală. În „Specters of the Spectrum“, 
BooBoo – înzestrată cu imunitate în faţă câmpului electromagnetic şi cu capacita-
tea de a călători în timp – devine un simbol împotriva acestor tendinţe reducţioniste 
propulsate în media prin rezistenţa şi îndârjirea sa de a transcede barierele timpului 
pentru a investiga trecutul şi a obţine informaţii reale, care în planul narativ al fil-
mului ar putea salva omenirea de la haos.

Cel mai lung dintre filmele sale şi care comprimă cea mai complexă tramă sau an-
ti-tramă de până acum, „Mock Up on Mu“ afişează un mozaic pop-culture, compus din 
filme sci-fi B- şi Z-, imagini din filme industriale şi filmări de arhivă publice, în care 
eroul principal devine L. Ron Hubbard, autor SF şi fondatorul scientologiei. Ocupat 
cu construcţia de parcuri de distracţii, vânzarea de sigle pentru corporaţii şi de drep-
turi de „botezare“ a craterelor, L. Ron Hubbard îşi împlineşte planul de a coloniza 
Luna, pe care o redenumeşte Imperiul Mu şi o trimite pe Agent C - Marjorie Cameron 
(Michelle Silva, dar cu vocea deliberat desincronizată a lui Jeri Lynn Cohen) înapoi 
pe Pământ pentru a transporta oamenii şi pentru a-l seduce pe Jack Parsons, ingi-
ner aerospaţial, care în anii ’50 îşi asumase identitatea actorului american Richard 
Carlson. Agent C duce o luptă împotriva lui Lockheed Martin (denumit după compa-
nia americană de tehnologie aerospaţială), un director corupt, care trebuie la rândul 
lui sedus, în timp ce Aliester Crowley conduce un soi de societate secretă în centrul 
Pământului.

Separat în 13 capitole şi filmat pe peliculă de 16 mm, cel mai recent lungmetraj 
al lui Baldwin explorează unele dintre cele mai neconvenţionale poveşti privind că-
lătoriile spaţiale americane, unele dintre ele bazându-se pe evenimente reale. De 
altfel, chiar Other Cinema, propria sa companie de distribuţie, anunţă filmul ca „un 
colaj-narativ parţial adevărat“. Asimilat ca un fel de răspuns atât la evoluţia scien-
tologiei ca religie alternativă, bazată pe scrierile lui Hubbard, dar şi ca paralelă la 
industria aerospaţială din California de după cel de-al Doilea Război Mondial, „Mock 
Up on Mu“, îmbină conspirativul – din nou alimentat de filtrele media – cu păgâ-
nismul mistico-erotic şi avangarda (incluzându-i în întregul său haos narativ şi pe 
Kenneth Anger, John Carradine şi Harry Hay). Pe lângă fragmentele din filme B sau 
Z, Baldwin apelează la părţi din „A Trip to the Moon“ (1902) al lui Méliès pentru a 
întări asocierea cu aselenizarea pe Lună şi ulterioara colonizare, „Things to Come“ 
(1936) al lui Menzies sau un clasic al genului trash, „The Brain That Wouldn’t Die“ 
(r. Joseph Green, 1962). Tot procesul de montaj e de fapt haotic, transformându-se 
într-un anticariat prin asocierea unor imagini neidentificabile din anii ’50 cu sec-
venţe din „North by Northwest“ (r. Alfred Hitchcock, 1959), „Star Trek“ (1966) sau 
„X“ (r. Roger Corman, 1963)

Într-un interviu despre filmul său, „Mock Up on Mu“, vorbind despre modul în 
care îmbină materialul de arhivă cu cel original, Baldwin declara că e „ca un fel de 
eliberare a rolului central al artistului, în calitatea sa de arheolog cultural, care ca-
ută cadre ca nişte cuvinte pentru a formula o propoziţie. Există momente când eşti 
nevoit să vii cu un neologism pentru a descrie ceva precum colajul-eseu sau colajul 
narativ, însă în alte circumstanţe, când materialul de arhivă devine insuficient pentu 
a completa partea narativă, alte imagini vor funcţiona mai bine întrucât pot fi în-5_
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cărcate cu un referent la istoria SF, de pildă, şi acestea sunt cadrele pe care le filmez 
eu însumi. [...] Această distincţie între found footage şi material original este uşor 
specioasă. Eu aleg să le colapsez. Interesul meu în cinema nu e să demonstrez vreo 
calitate a materialului pe care îl fac eu însumi, ci să construiesc noi fraze şi propozi-
ţii din această îmbinare, pentru că tocmai această condensare adaugă semnificaţie, 
totul e mai nuanţat, mai sofisticat“.

Atât în „Mock Up on Mu“, cât şi în „Specters of the Spectrum“, care sunt compu-
se prin aliajul dintre materialul de arhivă şi filmări originale, se vădeşte nevoia lui 
Baldwin de a oferi un discurs narativ care în absenţa unor materiale proprii nu ar 
avea acelaşi impact. Mai mult, rolul filmărilor originale în „Specters of the Spectrum“ 
nu e doar de a ajuta fluxul unei poveşti, ci şi de a întări maniheismul pe care îl caută 
cineastul, de a potenţa lupta dintre bine şi rău (Yogi şi BooBoo, care vor să învingă 
planurile Noii Ordini Electromagnetice, BooBoo devenind un mobil al argumentu-
lui lui Baldwin pentru investigarea trecutului). Similar, filmările originale din „Mock 
Up on Mu“ şi întregul clişeu al planurilor de seducţie pe care Agent C trebuie să le 
împlinească sunt în acord cu explorarea mistico-erotică pe care o urmează filmul.

Comparativ cu celelalte două filme ale lui Baldwin, „Mock Up on Mu“ tinde mult 
mai puternic spre ocultism, personalităţile – devenite personaje – pe care Baldwin 
se axează fiind nume care fie au stat la baza, fie au influenţat unele dintre cele 
mai mari mişcări ocult-religioase ale istoriei Statelor Unite. Jack Parsons a fost în-
tr-adevăr unul dintre fondatorii Jet Propulsion Lab şi a înfiinţat o companie privată 
de comerţ cu bărci alături de L. Ron Hubbard, care ar fi dispărut cu banii.În acelaşi 

timp, Parsons era unul din discipolii filosofiei oculte Thelema, înfiinţate de Aliester 
Crowley, scrierile polemic-oculte ale lui Parsons fiind publicate după moartea sa, 
cercurile ezoterice vestice considerându-l una dintre cele mai importante figuri în 
răspândirea gândirii Thelema în America de Nord. Deşi scientologia nu propune o 
colonizare a vreunei planete, un aspect controversat impus de religie stă în rădă-
cinile sufletului sau thetan. Conform lui Hubbard, Xenu, dictatorul „Confederaţiei 
Galaxiilor“, ar fi trimis acum 75 de milioane de ani, constrâns fiind de suprapopulare, 
o parte numeroasă din poporul său pe Pământ pentru a-i arunca în vulcani, suflete-
le lor rămânând captive în trupurile oamenilor, ceea ce stă la baza tuturor daunelor 
spirituale ale lumii moderne, însă pe care scientologia le poate repara printr-o formă 
de terapie contracost. Marjorie Cameron, soţia lui Parsons, pe lângă faptul că activa 
în sfera picturii, poeziei şi actoriei, era o practicantă aprigă a noii mişcări religioase 
a lui Crowley. Înscriindu-se ca voluntară în flota militară a Statelor Unite în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, l-a cunoscut pe Parsons, care o considera „feme-
ia elementară“ pe care a invocat-o în timpul unor ritualuri sexuale. După moartea 
lui Parsons într-o explozie, Cameron a considerat că a fost de fapt un asasinat şi a 
început să practice ritualuri pentru a comunica cu spiritul lui. Filmul lui Baldwin 
realizează o serie de paralele în care separarea unor realităţi confirmate – oricât de 
nebuneşti ar părea – de teoriile conspiraţioniste exploatate de media devine greu 
de tranşat, ceea ce nu afectează însă discursul său legat de nocivitatea nivelului re-
prezentaţional al media şi exploatarea masivă a unor ipoteze care deturnează rea-
litatea istorică.

Prin filmele sale, Baldwin propune confruntarea cu anacronicul, cu imaginea pro-
pulsată de media şi cercetarea diferenţelor dintre această imagine virtuală şi realitate 
ca metodă de a evita o înţelegere hipertipizată a imaginilor din cultura mainstream. 
În mod evident, filmele lui nu sunt o reprezentare realistă a contextului istoric, însă 
cuprind un tip de înţelegere simbolică a discursului ideologic american vehiculat 
după cel de-al Doilea Război Mondial, surprinzând simptomele care şi-au făcut sim-
ţită prezenţa în acea perioadă politică a Statelor Unite, de la paranoia şi freamătul 
apocaliptic al intervenţiilor nordice în America Latină în timpul Războiului Rece, la 
lupta dintre individ şi corporaţii din „Spectres of the Spectrum“ sau ascensiunea unor 
lideri ai unor mişcări oculte şi vehicularea reprezentărilor acestora, asociate unor 
ipoteze conspiraţioniste în ultimul său film. Discursul şi argumentele sale sunt ac-
tuale şi raportate contextului prezent, pentru că ideea unui reducţionism al filtrelor 
media impune un soi de universalitate. Acelaşi lucru legat de teoriile conspiraţiei, 
fie legate de avansul tehnologic şi al social media, fie de lupta cu corporaţiile care 
caută subjugarea populaţiei. Cineastul se îndepărtează prin maniera sa de a folosi 
materialul de arhivă de o realitate tangibilă, referenţială, însă prin recontextuali-
zarea la care apelează, realizează o paralelă între discursuri ideologice din trecut şi 
cele contemporane. 

Note_ 
1Sign Wars: The Culture Jammers Strike Back, David Cox, 2008, pag. 59-60
2Science Fiction Film and Television,Volumul 1, Numărul 2, 2008, editat de Mark Bould şi Shelly Vint, pag. 356-358
3Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video, Catherine Russel, 1999, pag. 260
4San FranciscoBay Guardian, Alvin Lu, 1999
5From Specter to Spectator, Amber Rae Bowyer, 20115_
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de Călin Boto

În eseul său „Return to Paranormalcy“1, David Bordwell compară industria cinema-
tografică cu o comunitate competitivă în care, involuntar, cineaștii moștenesc idei, 
tradiții, tehnologie și crâmpeie din stilul predecesorilor lor. Aceasta este o parte din 
introducerea oferită de Bordwell la o analiză a seriei de filme „Paranormal Activity“ 
(„Activitate Paranormală“), în care regizorii (inițial Oren Peli, urmat de Tod Williams 
în partea a doua, Henry Joost & Ariel Schulman în părțile trei și patru, Christopher 
B. Landon în partea a cincea și Gregory Plotkin în cea de-a șasea – ultimele două ne-
fiind incluse în eseu deoarece au fost lansate ulterior) lucrează în mai multe tradiții 
deja familiare publicului cinemaului horror, dintre care doar două sunt vizate: filmul 
found footage („imagini găsite“) și pseudo-documentarul ficțional. 

Legat de prima tradiție, David Bordwell propune o distincție între tradiția cine-
matografică de a lucra cu found footage autentic și subgenul horror found footage, 
numindu-le pe cele ce aparțin celui din urmă filme „discovered footage“ („imagini 
descoperite“) și găsind un precursor al acestora în literatură: formula manuscrisu-
lui găsit aplicată în operele ficționale. Argumentul lui se bazează pe faptul că filmul 
found footage este (sau era) atribuit cinemaului de avangardă al unor regizori precum 
Craig Baldwin, Joseph Cornell sau Bruce Conner care lucrau cu material autentic. Și 
în pseudo-documentarul ficțional se găsește un predecesor timpuriu, anume Orson 
Welles și episodul realizat de el în 1938 pentru emisiunea radiofonică „The World of 
the Worlds“, urmat de o enumerare de titluri ale filmelor care au continuat această 
mimare a autenticității documentarului, printre care „Culloden“ (r: Peter Watkin, 
1964), „No Lies“ (r: Mitchell Block, 1972) și „Bob Roberts“ (r: Tim Robbins, 1992). O 
tradiție cinematografică pe care David Bordwell doar o atinge (menționând că filme 
precum „Cloverfield“, regizat de Matt Reeves și lansat în 2008, ce folosește found 
footage doar pentru a-și justifica stilul amatoricesc) este cea a filmului de amator, 
adoptat relativ recent de genul horror (și) datorită sumelor relativ mici de bani pe 
care îl presupune producția unui astfel de film. 

Un punct de cotitură notabil în cinema unde cele trei tradiții – pseudo-documen-
tarul ficțional, found footage-ul și filmul de amator– s-au întâlnit a fost lansarea fil-
mului „The Blair Witch Project“ (r: Daniel Myrick și Eduardo Sanchez, 1999). „The 
Blair Witch Project“ rămâne unul dintre cele mai sonore titluri ale genului horror 
din perioada nouăzecistă (și nu numai), reprezentând o poveste de succes a cine-
maului independent american și un pionier al prezentării subgenului found footage 
către publicul larg. Ce a început cu „În octombrie 1995, trei studenți la film au dis-
părut în pădurea de lângă Burkittsville, Maryland, în timp ce filmau un documentar. 
…Un an mai târziu, filmările lor au fost găsite.“2, s-a finalizat cu un record mondial 
pentru filmul cu cele mai mari încasări în raport cu bugetul inițial (35.000 de dolari 
investiți și 243,3 milioane de dolari câștigați pe plan mondial), una dintre cele mai 
eficiente campanii de promovare a unui film la acea vreme și o întreagă moștenire 
cinematografică care a adus inovații genului horror. 

Found footage la persoana I 
The Blair Witch Project Filmul ia forma unei compilații de discovered footage („imagini descoperite“) aran-

jat în ordine cronologică, iar informația cu care începe („În octombrie 1995…“) îl lasă 
pe spectator să creadă că imaginile sunt în totalitate autentice, fapt ce nu va fi apoi 
niciodată negat pe parcursul filmului. Însă lucrurile au fost mai nuanțate în 1999, 
anul în care Daniel Myrick și Eduardo Sanchez au lansat „The Blair Witch Project“, 
deoarece strategia de promovare a avut o țintă clară: să construiască o atmosferă de 
verosimilitate în jurul filmului, inducând publicul în confuzie și estompând granițele 
dintre ficțiune și documentar. 

Filmul este alcătuit în întregime din filmările realizate de cele trei personaje  - 
Heather Donahue, Michael C. Williams și Joshua Leonard (regizorii păstrând numele 
adevărate ale actorilor în film) - cu o cameră analog, pe film, de 16 mm și o cameră 
digitală High 8. Îi urmărim pe cei trei încă din timpul pregătirilor pentru plecarea 
spre Burkittsville, fostul oraș Blair, iar pe parcurs intenția lor se conturează: dezle-
garea misterului ce există în jurul unei legende locale, proces care începe cu o serie 
de interviuri vox populi cu localnicii. Conform acestei legende, în anii ’40, monahul 
Rustin Parr a sechestrat șapte copii în casa lui din pădure, cu scopul de a-i ucide în 
perechi: în timp ce unul era torturat până la moarte, celălalt stătea la colț și ascul-
ta. Când a fost prins de autorități, criminalul a spus că fantoma lui Elly Kedward, o 
vrăjitoare din secolul XVIII, care a rămas cunoscută drept vrăjitoarea din Blair (Blair 
Witch), a cerut sacrificiul celor mici. 

Având această legendă locală drept punct de pornire, „The Blair Witch Project“ 
nu își propune să construiască o poveste de groază inovativă pentru tradiția horror; 
elementele cu care funcționează – o vrăjitoare, pădurea, uciderea unor copiii, un grup 
de oameni care sunt prinși de un mister pe care îl urmăresc, întunericul, paranorma-
lul etc.  –  erau elemente  frecvent întâlnite în acest gen cinematografic. Mai mult, 
introducerea informează spectatorul că cei trei tineri nu vor supraviețui, detensio-
nând astfel acțiunea. Prin urmare, miza filmului nu constă în a prezenta modalitatea 
în care cei trei supraviețuiesc, ci felul în care ajung să moară.
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Heather, Michael și Joshua filmează mereu, majoritatea materialului venind din 
filmările lui Heather de pe camera High 8. Cadrele sunt alb negru sau color (depin-
zând de camera care a filmat materialul), mișcate, nefinisate, imitând aspectul brut 
al unor imagini filmate de un amator și construind iluzia de neterminat. Utilizarea 
discovered footage-ului în „The Blair Witch Project“ imită o lipsă a unei prezențe 
regizorale, luând forma unei compilații cronologice care îi are doar pe cei trei stu-
denți drept regizori diegetici. Camerele de filmat iau adesea poziția privirii unuia 
dintre personaje, unghiul subiectiv asigurând imersiunea spectatorului în diegeză. 
Integrarea pseudo-regizorilor, cei trei tineri, într-o construcție cinematografică ce 
imită lipsa unui regizor omniscient propune o complicitate între spectator și perso-
naje: niciunul nu pare să știe ce va urma. Atunci când camera de filmat nu ia locul 
privirii unui personaj, aceasta devine intermediară adresării unei persoane care ar 
putea găsi filmările. Probabil cea mai iconică secvență din film rămâne cea în care 
Heather, într-un atac de panică și la doar câteva minute înainte de dispariție, își cere 
scuze în fața camerei pentru începerea acestui documentar; privirea ei este spre ca-
meră, indirect spre privitor - spărgând un al patrulea perete prevăzut de ea - spre o 
persoană care ulterior ar recupera camerele.Această persoană care a recuperat ca-
mera ulterior rămâne, însă, un detaliu evitat de Daniel Myrick și Eduardo Sanchez, 
probabil din dorința de a proteja iluzia lipsei unui regizor nondiegetic. Însă, dacă 
acceptăm să cădem în capcana celor doi, se ridică, totuși, problema unei prelucrări 
externe a materialului – o selecție a cadrelor și un montaj. Dar iluzia lansată de film 
a ocolit această problemă. 

Iluzie diegezei, alături de informația oferită spectatorului la începutul filmului, 
sunt elementele  care au confuzat publicul, iconică în acest sens fiind proiecția de la 
Festivalul de film Sundance din 25 ianuarie 1999 la care regizorii revin în mai multe 
interviuri, amintind cum publicul vorbea despre film și se întreba nervos, curios sau 

confuz dacă ce a văzut este bazat pe fapte reale sau nu. Însă, înainte de proiecția care 
urma să le aducă un contract cu Artisan Entertainment, Daniel Myrick și Eduardo 
Sanchez au lansat un website care conținea material asemănător celui folosit în do-
cumentar, plus interviuri cu părinții tinerilor, cu localnicii din Burkittsville, fotografii 
cu poliția investigând cazul, fotografii cu dovezile găsite în pădure etc. Astfel, con-
strucția impresiei de autenticitate nu se mai limita la elemente diegetice, ci se ex-
tindea în mediul online, lucru care s-a dovedit inovator pentru acea perioadă. Înainte 
de proiecția din cadrul Sundance s-au împărțit o serie de flyer-e care rugau oamenii 
să contacteze autoritățile dacă dețin vreo informație despre cazul celor trei tineri 
dispăruți.3 Intenția de a masca ficțiunea din spatele „The Blair Witch Project“ a exis-
tat încă din fază incipientă, însă a devenit o strategie de marketing vizibilă odată cu 
adoptarea ei de către Artisan Entertainment, asigurându-se astfel o continuitate în 
urcarea de material pe website și lansarea pseudo-documentarului bonus intitulat 
„Curse of the Blair Witch“ pe canalul TV american Sci Fi Channel chiar înainte de 
lansarea filmului în cinematografe. Deși nu aducea o inovație fenomenului deja con-
turat deoarece se folosea în continuare de material prefabricat, „Curse of the Blair 
Witch“ a marcat explorarea unui nou mediu în strategia de marketing, care deja lua 
forma unui proiect transmedia ce includea cinemaul, televiziunea, mediul online și 
publicitatea realizată prin mediul fizic – print.

Efectul acestei nonșalanțe cu care „The Blair Witch Project“ mima folosirea unor 
documente autentice a fost imediat. După lansarea filmului în cinematografe, lo-
calnicii orașului Burkittsville au fost asaltați de persoane care au venit pentru a ex-
perimenta pe propria piele întâlnirea cu vrăjitoarea Blair. Mai mult, unii au format 
patrule de căutare care aveau ca scop recuperarea celor trei studenți. Ulterior, biroul 
șerifului din Burkittsville a avut ca mesaj la robotul telefonic „Dacă este legat de The 
Blair Witch Project, vă înștiințăm că filmul e ficțional“.4

Website-ul a strâns un număr uriaș de urmăritori datorită postării periodice de noi 
materiale care țineau fanii la current în legătură cu desfășurarea anchetei demarate 
de poliție. Ulterior, discuția despre film a ajuns și pe forum-uri, unde regizorii au avut 
grijă să alimenteze fanii cu informații pentru a asigura continuitatea entuziasmului 
și controversei din jurul filmului lor.5 Însă, așa cum precizează și Rebecca Hawkes 
în articolul „Why did the world think «The Blair Witch Project» really happened?“, 
cei care au crezut până la capăt în autenticitatea filmului erau în minoritate.6   

Criticul de film Alexandra Heller Nicholas își introduce cartea „Found footage 
Horror Films: Fear and the Appearance of Reality“ descriind experiența vizionă-
rii „The Blair Witch Project“: „Văzusem «Cannibal Holocaust» (Ruggero Deodato, 
1980) și «C'est arrivé près de chez vous» (André Bonzel, Rémy Belvaux, and Benoît 
Poelvoorde, 1992) și auzisem de episodul dramei radiofonice «War of the Worlds» 
realizat de Orson Welles în 1938, așa că nu exista niciun pericol de a mă lăsa purtată 
de pretențiile de autenticitate ale filmului.“7 Astfel, putem vorbi de un public care 
era deja înconjurat de produse artistice ce înscenau surse de informare ce aveau o 
anumită autoritate, „The Blair Witch Project“ fiind doar cel mai popularizat dintre 
acestea. Iar  publicitatea constantă oferită filmului se leagă de această penetrare a 
strategiei de marketing în mediul online, lucru la care niciun alt film care folosea 
discovered footage nu avusese acces înainte.5_
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Trăgând o linie, se poate spune că „The Blair Witch Project“ a separat publicul în 
mai multe tabere, deși nu a adus vreun concept audio-vizual nou pentru acea pe-
rioadă. Ce a realizat filmul a fost să preia practici din tradiții cinematografice deja 
existente preponderent în mediul underground (filmele de serie B, cinemaul found 
footage de avangardă, cinemaul de amator etc.) și să le prezinte în scena mainstream 
a cărei public a consumat masiv strategia lor de marketing.

Ar fi fost posibil ca „The Blair Witch Project“ să treacă neobservat dacă nu ar fi 
apărut într-un moment specific, anul care anunța trecerea într-un nou mileniu, su-
cesul lui fiind mai mult sau mai puțin conjunctural. În cuvintele lui James Keller, 
„singurul subiect consistent pentru o discuție publică generată de agitația din jurul 
filmului era agitația în sine“.8 Însă, contextul era mai complex decât o simplă lipsă 
de experiență a publicului cu mediul online și ce presupune acesta. O mare parte din 
vizibilitatea filmului se datora contextului socio-politic în care era lansat, o peri-
oadă care aducea promisiunea digitalizării masive și care se scălda într-o atmosferă 
încă îngreunată de conflictele internaționale din timpul Războiului Rece care se ter-
minaseră cu câțiva ani înainte. Astfel, deși filmul nu prezintă vreo urmă de angaja-
ment politic sau de subversivitate, conține elemente în care generația nouăzecistă 
s-a putut oglindi. Heather este o reprezentantă a acestei generații, un tânăr adult 
care filmează fără oprire, inclusiv  în cele mai intime momente în care  Michael și 
Joshua cedează din cauza stresului cauzat de rătăcirea în pădure. Chiar dacă i se 
spune să se oprească, ea nu încetează să fie intruzivă și capturează totul pe camera 
ei: frica, anxietatea, fragilitatea, panica, furia, invocând misiunea documentaristu-
lui de a surprinde realitatea brută. Această dorință aproape patologică a regizoarei 
de a surprinde crâmpeie de intimitate problematizează prezența camerei de filmat. 
Într-o secvență în care Josh împrumută camera de filmat a lui Heather și îi spune că 
ce vede ea prin cameră nu e realitatea, ci o realitate filtrată, se chestionează indi-
rect intenția din spatele acestei camere. Sub umbrela afirmației lui Josh, încercarea 
lui Heather de a reda realitatea, scopul ei în calitate de regizor al documentarului 
în lucru, este irealizabil. Însă camera de filmat este singura rămășiță tehnologică a 
echipamentului cu care tinerii au venit de acasă ce încă mai funcționează, o situație 
incomodă pentru trei tineri care fac parte dintr-o generație ce adoptă tehnologia ca 
scut, minimizând posibilitatea unui ciocniri directe cu necunoscutul, incontrolabi-
lul, și, indirect, cu frica. Însă ce îi poate speria pe tinerii din generația nouăzecistă? 

Atmosfera este construită din câteva elemente diegetice. Spectatorul îi vede pe 
tineri speriindu-se, însă nu vede și ce îi sperie; intensitatea acțiunilor lor, comenta-
riile din off, cele câteva imagini în care ei mai apar în momentul în care vrăjitoarea le 
atacă cortul și cadrele tremurânde cu pădurea în care s-au pierdut creează suspansul 
imediat, cel care înconjoară întrebarea inițială: cum au dispărut? În rest, „The Blair 
Witch Project“ se folosește de elemente tipice genului horror, cele cunoscute drept 
frici universale: ideea de a te pierde, pădurea, singurătatea, paranormalul. 

Atribuirea rolurilor de regizori celor trei personaje în diegeza filmului a lăsat 
impresia unei absențe a oricărei autorități externe în realizarea filmului. Deși in-
tervenții precum îmbinarea materialelor provenite din cele două camere erau evi-
dente, acestea au părut doar o aranjare cronologică și nimic mai mult. Asta, precum 
observă și Alexandra Heller Nicholas9, a făcut din Daniel Myrick și Eduardo Sanchez 

niște simpli spectatori în ochii publicului; această atitudine ostilă sau simplă naivi-
tate legată de contribuția celor doi a venit din mai multe motive și s-a arătat proble-
matică pentru viitoarele lor cariere. Primul motiv în acest sens este confuzia dintre 
personaje și persoane (actorii) datorate utilizării numelor reale. Astfel, personajele 
și persoanele devin inseparabile pentru publicul deja confuzat de întreaga strategie 
de marketing a filmului, iar cei trei, interpretând regizorii diegetici ai filmului, sunt 
considerați și regizorii extradiegetici. Un alt motiv evident este lipsa unui generic, a 
unei mărci care să anunțe vreo prezență regizorală, lucru care ar fi împiedicat stra-
tegia de marketing să se desfășoare. 

Ulterior, metoda de lucru dintre Daniel Myrick, Eduardo Sanchez și cei trei actori 
a devenit celebră pentru caracterul ei atipic: Heather Donahue, Michael C. Williams  
și Joshua Leonard au fost, cu adevărat, lăsați singuri în pădure cu camerele de fil-
mat. Majoritatea acțiunilor sunt improvizații catalizate de intervențiile regizorilor, 
secvența din cort fiind cel mai bun exemplu. Astfel, actorii nu numai că au filmat 
secvențele, însă au și construit pe moment firul narativ, regizorii oferind mai mult 
un contur în care aceștia să se desfășoare. Prin această provocare lansată actorilor, 
Daniel Myrick și Eduardo Sanchez au urmărit (și obținut) reacții imediate, nefinisate 
și o doză de autenticitate. Însă dezvăluirea acestei metode a pus sub semnul întrebă-
rii raportul de contribuție regizorală dintre actori și regizori. Subgenul horror found 
footage a fost popularizat aproape viral la puțin timp după apariția „The Blair Witch 
Project“, în special prin cele șase filme pe care le discută și David Bordwell, seria 
„Paranormal Activity“. Deși Daniel Myrick și Eduardo Sanchez nu au continuat pro-
iectul, filmul lor a avut parte de două continuări: „Book of Shadows“ (r: Joe Berlinger) 
în 2000 și „The Blair Witch“ (r: Adam Wingard) în 2016. Ambele sunt continuări di-
recte ale primului film, cel mai recent neținând seama de evenimentele propuse de 
continuarea lui Berlinger din 2000. 

Însă moștenirea „The Blair Witch Project“ trece cu mult de cele câteva filme enu-
merate. Amprenta pe care filmul a lăsat-o asupra genului horror a inclus o moderni-
zare a acestuia, revalorizându-l drept un gen accesibil pentru cineaștii independenți 
sau cu proiecte ce dispun de un buget redus într-o perioadă în care atenția publi-
cului era captată de evoluția efectelor speciale. Filmul lui Daniel Myrick și Eduardo 
Sanchez reprezintă un reper al unei perioade de tranziție, un gamechanger care are 
și acum ecouri în cinema și în scurta istorie a internetului.
Note_
1. Return to Paranormalcy – David Bordwell, publicat pe 13 noiembrie 2012, accesat pe 10 mai 2018
2. Tradus din engleză: “In October of 1994, three student filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, 
Maryland, while shooting a documentary. … A year later their footage was found.“
3. The Blair Witch Project: The best viral marketing campaign of all time - Neil Davidson, http://mwpdigitalmedia.
com/blog/the-blair-witch-project-the-best-viral-marketing-campaign-of-all-time/, publicat pe 5 august 2013, acce-
sat pe 8 mai 2018
4. Tradus din engleză: “If this is in regard to The Blair Witch Project, it is a fiction.“
5. Why did the world think The Blair Witch Project really happened? -  Rebecca Hawkes, https://www.telegraph.co.uk/
films/2016/07/25/why-did-the-world-think-the-blair-witch-project-really-happened/, publicat pe 25 iulie 2016, ac-
cesat pe 8 mai 2018
6. Idem 5
7. „Found footage Horror Films: Fear and the Appearance of Reality“ - Alexandra Heller Nicholas, publicat de McFarland 
& Company, Inc., Publishers în 2014, pg. 1
8. James Keller, „Nothing That Is Not There and the Nothing That Is: Language and the Blair WitchPhenomenon“, 
eseul Nothing That Is: Millennial Cinema and the Blair Witch Controversies, editura Detroit: Wayne State University 
Press, 2004, pg. 54
9. „Found footage Horror Films: Fear and the Appearance of Reality“ - Alexandra Heller Nicholas, publicat de McFarland 
& Company, Inc., Publishers în 2014, pg. 985_
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Intersecții Queer: discursul, personalul și materialul de arhivă

de Alex Mircioi

Încă de la început simt nevoia să menţionez că mă voi îndepărta puţin de cinemaul 
found footage aşa cum este el cunoscut, dar voi rămâne în aria generală în care acesta 
este discutat. Mai exact, ceea ce mă interesează este la intersecţia a trei factori – re-
prezentare LGBT/cinema queer, istoria cinemaului şi integrarea materialelor prelu-
ate. Concret, voi urmări modul în care se alcătuieşte un discurs despre querness în 
filme sau de-a lungul istoriei cinemaului şi rolul pe care materialul preluat/de arhivă 
îl joacă în sintaxa frazei cinematografice. 

Luând condiţiile de bază care definesc cinemaul found footage – 1) lucrul cu mate-
rial de arhivă şi 2) capacitatea lui de a vorbi despre istorie (fie prin ceea ce materialul 
conţine explicit, fie prin ceea ce autorul vrea să potenţeze în el) – voi urmări strategii 
diferite de a recompune, alcătui sau crea o istorie, anume aceea a cinemaului queer. 

Found footage-urile sunt mereu discutate în termenii indicilor istorici pe care îi 
conţin şi implică mai întotdeauna un tip de raportare la contextul din care materia-
lul în sine provine (A reconfigurat sau nu autorul aceste date? Cum? În ce scop?). În 
cazul filmelor la care eu mă voi referi, proiectele sunt cam aceleaşi. În „The Celluloid 
Closet“ (r: Robert Epstein şi Jeffrey Friedman, 1995) se ia cinemaul american şi se 
aplică grila cenzurii/codului Hays – în cinemaul clasic, exista un mod abreviat/stilizat 
de a vorbi despre realitate, iar noi suntem aici să inventariem acele semne/semnale 
care trimiteau la homosexualitate. „Fabulous – A History of Queer Cinema“ (2006, r: 
Lesli Klainberg şi Lisa Ades) proiectul e încă şi mai puţin ambiţios – este doar o in-
ventariere a filmelor făcute de regizori queer, iar aceeași miză o are și „Queerama“(r. 
Daisy Asquith, 2017), doar că pe cinema britanic. 

Apoi, vom migra înspre nişte filme mai apropiate de cinema eseu, anume două 
dintre filmele lui Mark Rappaport – „Rock Hudson’s Home movies“(1992)“ şi „The 
Silver Screen: Color Me Lavender“ (1997), un autor ceva mai puţin cunoscut şi despre 
care nu prea s-a scris, dar care a dovedit o lungă preocupare cu istoria cinemaului şi, 
în aceste filme, cu istoria sa LGBT+. După cum vom vedea, demersul lui e ceva mai 
diferit – el se joacă mai mult cu istoria cinemaului, argumentând-o mai mult prin 
nişte racorduri la experienţa LGBT+ la nivel personal. 

Selecţia acestor filme este, într-adevăr una ceva mai personală – toate sunt filme 
de care am tot dat de-a lungul periplului meu prin cinema queer, dar care nu sunt 
populare şi nu beneficiază de prea multă atenţie critică. Cu toate acestea, gruparea 
lor nu e total aleatorie, toate conţin un tip de discurs despre homosexualitate sau 
querness în cinema, toate au ca element de sintaxă material preluat dintr-un anumit 
context (predominant, cinemaul american clasic) şi încearcă să îl tălmăcească, dar 
fiecare lucrează cu aceste date în moduri diferite.

Arhivele filmului – Construind o istorie

Dacă ar fi să plec de undeva în inventarierea demersurilor de apropriere a istoriei în 
numele alterităţii queer, aş pleca întâi de la cinema în sine şi de la o formă artistică 
mai puţin ambiţioasă din punct de vedere estetic – documentarele care trasează is-
toria cinemaului. Antologiile video de film (vezi „The Story of Film: An Odyssey“, r: 
Mark Cousins, 2011 sau „A Personal Journey with Martin Scorsese Through American 
Movies“, r: Martin Scorsese şi Michael Henry Wilson, 1995) au rămas una dintre cele 
mai eficiente articulări ale unui parcurs istorico-estetic al cinemaului, dar cele mai 
multe dintre ele se axează pe voci majoritare. Cu toate acestea, există cel puţin două 
astfel de documentare care urmăresc traseul cinemaului queer/cu teme gay.  În cele ce 
urmează voi vorbi despre câteva structuri diferite de a lucra cu materialul de arhivă 
în alcătuirea unui discurs despre istoria cinemaului: prima, calea urmată de antolo-
giile „clasice“, constă în folosirea de secvențe din filme clasice doar pentru a ilustra 
niște momente din istoria cinemaului pe care le cartografiază (spre exemplu, se vor-
beşte despre homosexualitate în „Tea and Sympathy“ din 1956, regizat de Vincente 
Minnelli,  şi ni se oferă câteva secvenţe reprezentative din el). Cea de-a doua direcţie 
este aceea de a reapropria material din istoria cinemaului şi a îl reinterpreta într-un 
discurs queer, folosind materialele (sau rearticularea lor prin montaj) ca argumente 
în sine, aceasta având, la rândul ei, două variaţiuni diferite.

Pentru a face un pic de ordine (şi a explica mai bine legătura cu cinemaul found 
footage), mă voi duce la clasificarea pe care William C. Wees o face în capitolul său 
despre montaj în lucrul cu materialul de arhivă din „Recycled Images“. El identifi-
că trei tipuri – filmul de compilaţie (semnificând realitatea, predominantă în film 
cu tendinţe documentare şi cu bias-ul estetic al realismului), cinemaul aproprierii 
(axa simulacrum, videoclip muzical, postmodernism) şi filmul-colaj (imagine, film 
de avangardă, modernism)1. 

Trebuie menţionat, desigur, că Wees se referă aici la filme alcătuite integral din 
material de arhivă (la filme found footage „clasice“), însă, după părerea mea, acest 
mecanism se păstrează în structura vizuală a filmelor care lucrează, într-un procen-
taj mai mic, cu material de arhivă. Chiar şi el trimite la documentare pentru televi-
ziune când vorbeşte despre filmul de compilaţie, spre exemplu. Un pic de clarificare 
este totuşi necesară: în loc de realism, cred că o formulare mai potrivită pentru ca-
zul nostru este o suprapunere aproape perfectă între ideile enunţate (în materialul 
de actualitate) şi referentul lor (imaginile de arhivă); se creează un racord între cele 
două – una dându-i veridicitate celeilalte. 

Revenind la definiţia lui Wees2 , filmul de compilaţie poate reinterpreta mesajul 
sau semnificaţiile, dar nu contrazice corespondenţa dintre imagine şi realitatea pro-
filmică. Acesta este mecanismul prin care funcţionează primele două antologii – ele 
preiau materialul, îl modifică minimal şi/sau îl impregnează cu mesaj personal (în 
special în cazul lui „Fabulous! The Story of Queer Cinema“, regizat de Lisa Ades și 
Lesli Kleinberg în 2006, însă fără să-l manipuleze sau să-l facă să transmită ceva ce 
nu exista deja în el.  Structura montajului este: eu vorbesc, iar imaginile de arhivă 
se suprapun cu ceea ce spun eu şi vin doar să ilustreze. 
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„Colajul şi aproprierea au ceva în comun, dar, ca în cazul răspunsului lor asupra 
echivocului naturii prin reprezentare fotografică, colajul şi aproprierea se despart 
datorită modului cum răspund mediului-ca-realitate. Colajul e critic; aproprierea e 
primitoare. Colajul sondează, evidenţiază, contrastează; aproprierea acceptă, uni-
formizează, omogenizează. Dacă amândouă folosesc montajul e pentru a disloca 
imaginile din contextul lor original şi accentuează calitatea lor de imagini (adică, 
reprezentarea construită şi nu „naturală“ a realităţii), doar colajul promovează ac-
tiv o atitudine critică şi analitică faţă de acele imagini şi uzurile lor în instituţii de 
cinema şi televiziune.“ 3

Astfel, lucrând mai degrabă pe modul cum opun tensiuni între informaţiile din 
materialul de arhivă, şi nu montaj propriu-zis, „Rock Hudson’s Home movies“ (r. 
Mark Rappaport, 1992) ar intra mai degrabă în categoria cinemaului aproprierii – 
prin topirea sa a materialului luat din filme şi recontextualizarea lui ca viaţa imagi-
nar-privată a actorului, în vreme ce „The Silver Screen: Color Me Lavander“ (r. Mark 
Rappaport, 1997)  se apropie mai degrabă de compilaţie, deşi este o formă ceva mai 
alterată a ei.

Iar „Queerama“ (r. Daisy Asquith, 2017), cel care se apropie cel mai mult de zona 
de found footage tipică, ar cădea în zona colajului, opunând critic şi lucrând pe ten-
siuni propriu-zise între materiale, reprezentări şi istorie. 

Astfel, în cele ce urmează mă voi referi la aceste structuri diferite, cum funcţio-
nează audiovizual, cum dispun informaţia și care sunt tacticile argumentative.

Arătând - „The Celluloid Closet“ (r: Robert Epstein și Jeffrey Friedman, 1995), 
„Fabulous: A Story of Queer Cinema“ (2006, r: Lesli Klainberg și Lisa Ades)

Dintre cele două filme la care urmează sa mă refer aici primul este „The Celluloid 
Closet“, un fel de adaptare a cărţii omonime scrise de Vito Russo, despre reprezen-
tarea personajelor homosexuale până în buza New Queercinemaului. Acesta adună 
un mix eclectic de figuri recognoscibile (Susan Sarandon şi Whoopi Goldberg sunt 
acolo, spre exemplu, împreună cu B. Ruby Rich) şi sar din film în film, alternând 
talking head-urile (predominante) cu material de arhivă ilustrativ. Corpusul de fil-
me este destul de larg, urmărind reprezentarea LGBT+ în filme de autori ca Charlie 
Chaplin, Nicholas Ray, Vincente Minnelli şi până la Todd Haynes şi Gus Van Sant 
(cu precădere pe primii).

Cel de-al doilea este „Fabulous: A Story of Queer Cinema“ şi aplică o grilă bazată 
mai mult pe auctorialitate – se vorbeşte despre regizori şi mişcări estetice, cu in-
terviuri talking head cu majoritatea (de la John Waters la Ang Lee). Filmul este făcut 
pentru televiziune (un loc unde „The Celluloid Closet“ a ajuns şi el, deşi îşi propu-
sese mai degrabă un parcurs în cinematografe), dar, având beneficiul muncii depuse 
deja de filmul anterior, nu mai trece cu aceeaşi minuţiozitate prin toată istoria cine-
maului american, ci pleacă de la Kenneth Anger şi urmăreşte mai mult evoluţia unei 
estetici queer, a unui cinema subversiv, care nu doar propune teme ne-heterosexuale 
în filme alcătuite clasic, ci încearcă să le și reorganizeze estetic. „Fabulous“ aduce 
în discuţie câteva din filmele clasice pe care le discuta şi „...Closet“, dar atenţia lui 
cade mai mult pe independenţi şi opera lor (pe lângă cei menţionaţi, mai participă 
şi Jonathan Caouette, John Cameron Mitchell, Donna Deitch etc.)

Filme ca „The Celluloid Closet“ sau „Fabulous“ nu sunt acel tip de film la care te 
referi când spui found footage. Ele funcţionează mai mult după logica antologiilor de 
film precum cele menţionate la început, putând fi – cu nişte echilibristică argumen-
tativă – aduse cel mult în zona cinemaului eseu, sau o formă ceva mai comercială a 
sa. Materialele de arhivă (în acest caz secvenţe din filme ficţionale) sunt preluate şi 
folosite ca ilustraţii ce însoţesc poveştile unor figuri importante din industrie (ac-
tori, regizori, producători etc.) care comentează istoria cinemaului queer sau repre-
zentaţional LGBT+.

Aceste fiind zise, cele două filme, amândouă tributare oricum unei viziuni mo-
derne în care anumite comportamente sau subiecte sunt deja recognoscibile ca parte 
a unei culturi queer, diferă între ele. „The Celluloid Closet“ își propune o abordare 
mai distanţată, încercând cu o rigoare ceva mai critică să elucideze mecanisme prin 
care personajele queer erau sugerate, iar tactica argumentativă pe care o folosesc 
ţine deseori de poveștile de producţie din spate.

Într-un episod despre subtexte homosexuale în filme populare din Epoca de Aur, 
se folosesc de Gore Vidal pentru a sublinia homoerotismul dintre protagoniştii din 
„Ben Hur“ (1959, r: W. Wyler). În timp ce scriitorul povesteşte despre cum le-au dat 
(el şi Wyler) indicaţii actorilor (sau, mai precis, doar lui Stephen Boyd) să joace ca 
şi când au fost iubiţi în trecut. Secvenţele alternează cu povestirea lui Vidal, venind 
să ilustreze fie un moment în care replicile sunt sugestive, fie unul în care actoria 
lui Boyd le susţine prin jocul lui. La fel se întâmplă cu „Spartacus“ (1960, r: Stanley 
Kubrick), unde Tony Curtis vine să ateste conținutul homoerotic spunând că (1) așa 
au fost gândite şi (2) existau şi alte scene ceva mai explicite (dar în continuare doar 
sugestive) care ar fi făcut totul mai clar, dar au căzut la montaj. 5_
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Cu toate acestea, există momente când personalul invadează rigoarea pe care 
vor să o întreţină – Susie Bright intervine la un moment dat (susţinut de cadre din 
„Calamity Jane“-ul lui David Butler din 1953 şi „Johnny Guitar“ al lui Nicholas Ray 
din 1954) şi introduce ideea că spectatorul ne-heterosexual (presupus din lipsa de 
modele explicit homosexuale) vânează simboluri şi mici indicatori care ar putea face 
filmul să capete o rezonanţă queer. 

Asta face puntea cu „Fabulous“, în care poveștile şi mărturiile persoanelor care 
apar au importanţă substanţială, cel puţin la fel de mare precum poveștile „de pla-
tou“ şi insight-urile de la autori. Desigur, aceste poveşti personale intră (cumva) în 
miza filmului. Aşa cum am spus, direcţia este de a trasa parcursul auctorialităţii qu-
eer, așa că motivațiile şi inspirațiile personale ale autorilor devin importante, chiar 
dacă nu imediat. 

Faptul că Jane Lynch ne povesteşte de reacţia puternică pe care a avut-o uitân-
du-se la sărutul din „Desert Hearts“ (1986, r: Donna Deitch) e un indicator cu privi-
re la poziţionarea ei ca actriţă lesbiană mai târziu, dar şi de cât de important a fost 
filmul în comunitate4 . Astfel, regizori ca Todd Haynes şi Jennie Livingston, actori 
precum Sean Hayes sau Heather Matarazzo sau critici precum B. Ruby Rich au o du-
blă importanţă – o dată ca profesionişti şi o dată ca persoane queer, membri ai co-
munităţii, purtători ai unei istorii personale care certifică aceste momente queer ca 
fiind „cele importante“. 

Astfel, secvențele din filme (materialul de arhivă), devin şi mai puţin relevante de 
sine stătătoare, fiind şi mai clar accentul pus pe legăturile personale sau profesio-
nale ale vorbitorilor cu filmele, iar rolul secvențelor pur ilustrativ. În „The Cellulloid 
Closet“ mai sunt momente în care secvențele sunt remontate în așa fel încât să exis-
te un minim de abstractizare : sunt grupate doar episoade în care subtextul queer 
dintr-un film este clar, iar prin aglomerarea acestora se întărește premisa că perso-
najul sau relaţia este cu adevărat queer (deşi poate acestea reprezentau doar un mic 
procent din film sau chiar din screen time-ul personajului). Aici, însă, se lucrează 
în primul rând cu filme care sunt explicit queer, deci aceasta muncă nu mai trebuie 
făcută, iar secvențele sunt pur şi simplu decorative. Mai ales că ordinea este una cro-
nologică – de pe la Kenneth Anger până la începutul anilor 2000, când se subliniază 
o întoarcere a autorilor queer către mainstream şi cinema de gen comercial (coming 
of age-uri, comedii romantice, filme de acţiune etc.)

Desigur, urmărind grila reorganizării arhivelor în funcţie de figuri marginale, cele 
două exemple clar îşi aduc aportul în organizarea unui traseu al culturii cinematogra-
fice queer, dar o fac în mod explicit, fără să manipuleze în vreun fel (sau substanţial) 
materialul de arhivă. Singurul proces despre care am putea vorbi este cel menţionat 
anterior - izolarea anumitor cadre şi replici dintr-o secvenţă, lucru care poate modi-
fica puţin sensul pe care acestea le aveau în interiorul ei (spre exemplu, secvenţele 
cu Plato din „Rebel Without a Cause“, jumătate de minut de replici din părţi diferite 
ale filmului care par homoerotice scoase din context). 

La jumătate de drum – „Queerama“ (r: Daisy Asquith, 2017)

Sărind oceanul (şi în jur de două decenii), putem să vedem o versiune un pic mai 
sofisticată de lucru cu material de arhivă din filme de ficţiune queer, combinând ceva 
din antologia de film, filmul de montaj şi eseu. 

„Queerama“ a fost produs pentru televiziunea britanică şi foloseşte arhiva British 
Film Institute (BFI) pentru a organiza imagistica homosexuală după o structură te-
matică (structura cuplurilor, relaţii sexuale, viitorul legislativ etc.). Ca fir roşu, are o 
anchetă TV despre homosexuali, pe care o alternează cu episoade lungi de secvenţe 
din filme britanice gay sau queer. 

Astfel, filmul are ceva de antologie prin faptul că stabileşte un corpus de filme gay 
sau queer marcante în cultura britanică, ceva de film eseu prin organizarea în func-
ţie de teme (aduse în discuţie în interviuri şi contrazise prin secvențele din filme de 
ficţiune), iar partea de film de montaj vine din cum creează o unitate în fiecare bu-
cată. Filmul are o supratemă a parcursului istorico-legislativ al comunităţii în Marea 
Britanie5 , şi foloseşte ca elemente muzicale cântecele făţiş queer ale lui John Grant. 

Aşa cum spuneam, bucăţile de montaj sunt grupate tematic, răspunzând inter-
viurilor din reportaj. Spre exemplu, după o discuţie mai lungă despre sex (de fiecare 
dată întrebarea este adresată aproximativ aşa: „Persoanele normale găsesc ideea 5_
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sexului între două persoane de acelaşi sex ca fiind dezgustătoare. Ce părere aveţi 
despre asta?“) urmează secvenţe homoerotice din mai multe filme, puse pe balada 
romantică „Caramel“ a lui John Grant; după o discuţie despre un viitor în care ar fi 
posibilă căsătoria între persoane de acelaşi sex urmează o serie de materiale cu cu-
pluri în poziţii intim-domestice şi, ca un contrapunct, mult mai sexuala şi dinamica 
melodie „Supernatural Defibrillator“. 

Deşi de multe ori aproape cade în zona de videoclip, Daisy Asquith lucrează bine 
în a îşi contura o structură şi a organiza materialul în aşa fel încât să existe tensiuni 
între secvenţe, iar singurul lucru care vine în plus în ecuaţia estetică este, culmea, 
partea de inserturi despre istoria legislativă. 

Dar, trebuie spus, contrastul pe care regizoarea îl potenţează este deja prezent în 
materialele alese. Secvenţele alb-negru din materialul de televiziune conţin în ele 
datele momentului şi raportărilor de la vremea lor – o homofobie virulentă, o lipsă 
de documentare, o frică de a fi descoperit. Astfel, e deja puternică alăturarea dintre 
interviuri în care intervievatul este filmat în contre-jour sau cu spatele la cameră, 
pentru a i se proteja identitatea, căci repercusiunile outing-ului lor ar fi fost grave, 
cu cadre din filme precum cele ale lui Derek Jarman în care imaginile queer sunt pu-
ternice, iar querness-ul actorilor/momentelor are ceva aproape performativ. 

Despre asta se şi vorbeşte deseori când se vorbeşte de cinemaul found footage, 
despre capacitatea materialelor de a purta informaţie istorică. Astfel, pe lângă con-
ținutul tematic şi intenţiile stilistice, materialul în sine poartă pecetea timpului său. 
Filmele gay şi, mai apoi, queer vorbesc despre o istorie în schimbare (spre final chiar 
avem material din 1990, din  timpul protestelor împotriva legilor restrictive care fă-
ceau homosexualitatea aproape ilegală), iar materialul TV, probabil revoluţionar la 
vremea lui prin faptul că își ia timpul sa înțeleagă această minoritate, pare acum ex-
trem de retrograd prin direcţia întrebărilor (fie exotizante, fie pur şi simplu homofo-
be) şi cea a răspunsurilor (minate de puternică ură de sine, în majoritatea cazurilor).

Este interesant şi de notat cum personalul, mărturiile persoanelor LGBT+ de pe 
la mijlocul secolului trecut, sunt, de data asta, contrazise de impersonal, de aceste 
secvenţe din filme, cărora nu li se acordă o auctorialitate sau o personalitate pro-
prie neapărat, ci sunt pure purtătoare de stilistică/imagistică queer. Astfel, avem o 
răsturnare a personalului angrenat în istoric – nu o mai avem pe Susie Bright care 
ne spune despre cum ea (cu conştiinţa unei culturi şi optica unei persoane care con-
știentizează marker-ii comunităţii) căuta în filme vechi ceva reinterpetabil acum; 
ci avem niște persoane care coabitează un spaţiu temporal plin de vicisitudini, iar 
ei îi poartă marker-ii (frica de a fi descoperiţi, ura de sine, dorinţa de a nu mai fi ho-
mosexual + poveștile punctuale ale problemelor pe care le întâlneşti în societate). 

 „The Celluloid Closet“ şi „Fabulous: The Story of Queer Film“, cu o lentilă ma-
cro, poartă semnul timpului lor, un timp în care există o cultură şi o istorie queer 
recognoscibile, există acces la material şi există o necesitate pentru organizarea ce-
lor două (ca să nu mai vorbim despre un boom al cinemaului queer). Mai mult, s-a 
articulat deja o istorie a cinemaului şi a modului stilizat/abreviat de a crea tensiuni 
şi subteme în cinemaul din Epoca de Aur, iar asta creează premisele pentru a trasa 
acele abrevieri care înseamnă homosexual sau queer. În „Queerama“, cu o lentilă 
micro, materialul folosit poartă indicii unei anumite perioade, iar la nivel explicit, 

ni se spune despre momentul actual, despre victoria legii „Turing“, care corectează 
istoria, așa cum, metaforic vorbind, filmele queer corectează homofobia interviurilor. 

Reinterpretând – Cazul lui Mark Rappaport: „The Silver Screen: Color Me Lavender“ 
(1997) și „Rock Hudson’s Home Movies“ (1992)

O a treia direcţie (sau a două, dacă luăm „Queerama“ ca fiind la jumătate de drum) 
este cea pe care eu o voi ilustra prin filmele lui Mark Rappaport, un autor despre 
care s-a scris mai puţin şi al cărui cinema se integrează bine într-o discuţie despre 
istoria filmului şi querness, având în vedere că acestea sunt cele două axe principale 
ale traiectoriei sale. 

Rappaport are o apetenţă spre a colora istoria cinemaului american (în special 
a Epocii de Aur hollywoodiene) cu încărcătură personală (a sa sau, mai mult, a ac-
torilor), aşa ca rămânem în aceeaşi zonă anglofonă (ceea ce ajută, zic eu, un pic la 
cursivitate, dar nu foarte mult la varietate). 

În „The Silver Screen“ şi „Rock Hudson’s Home movies“, cineastul izolează sec-
venţe sau momente din filme hollywoodiene care susţin argumentaţia şi/sau tezele 
sale, anume că tensiuni homoerotice au existat întotdeauna în cinemaul din Epoca 
de Aur, dar au fost extrem de abil codate. Dublu-înţelesurile din filmele cu Bob Hope, 
cafeaua făcută de doar unul din membrii cuplurilor de cowboy centrale western-urilor, 
un accent fonfăit şi vorbele prea bine alese, toate sunt pentru Rappaport indicii ale 
unor subtonuri homosexuale care trebuiau cenzurate, dar acum sunt mult prea clare. 

În aparenţă, demersul său nu e foarte diferit de cel al filmelor de mai devreme – o 
plimbare de-a lungul istoriei cinemaului, urmărind firul roşu al homosexualităţii sub 
cenzură. Diferenţa constă, însă, în modul cum aceasta este tratată. Dacă cele două 
filme menţionate la început ar putea supravieţui foarte bine pe hârtie ca o simplă 5_
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istorie a cinemaului („The Celluloid Closet“ urmărind oricum parcursul cărţii lui Vito 
Russo), filmul lui Rappaport nu ar putea exista fără toate secvenţele montate care 
subliniază fie repetitivitatea unui anumit tip de situaţie (glumele despre posteriorul 
lui Bob Hope), fie similaritatea unora (cafelele unilaterale), fie, pur şi simplu, pentru 
că naratorul interacţionează cu materialul de arhivă (unele din momentele care fac 
filmele lui Rappaport de un camp delicios). 

Pe scurt, secvenţele recontextualizate din primele două filme au caracter ilus-
trativ sau decorativ, în vreme ce în ultimele două au caracter demonstrativ. Ceea ce 
face din filmele lui Rappaport cazuri cu adevărat interesante este faptul că, dacă nu 
ar izola toate aceste momente ca argumente ale speculaţiilor cineastului (bazate oa-
reşicum pe nişte date reale), argumentaţia sa nu s-ar mai ţine la fel de bine. Indiciul 
cafelei, spre exemplu, poate fi uşor demontat chiar şi după grila destul de rudimen-
tară a verosimilităţii unui film – de ce să facă amândoi cafea dacă cineva deja a fă-
cut-o? Iar dacă mai luăm în seamă şi cantitatea de stilizare & comprimare care intră 
într-un scenariu hollywoodian, ideea pare de-a dreptul tembelă.

Însă, încadrat în secvenţe de montaj care surprind bărbăţi virili cu cămăşi des-
cheiate privindu-se lung, într-un discurs mai larg despre dinamicile relaţiilor din-
tre protagonişti şi side-kicks (susţinut la fiecare punct prin material video), până şi 
acesta ajunge să capete sens. 

„The Silver Screen“ este aproape o pastişă a antologiei „clasice“ de film – trece 
minuțios prin Epoca de Aur, folosind o structură cronologică, dar în fiecare epi-
sod-argument filmul urmăreşte mai degrabă actorii, părând să creadă că persona lor 
este mare parte din motivul pentru care acele roluri sunt supape queer. Pleacă de la 
character actors (actori cu un emploi ceva mai restrâns, cunoscuţi pentru că joacă 
variaţiuni pe un anumit tip de rol) efeminaţi în fundalul musical-urilor şi comediilor 
din anii ’30, apoi analizează gag-urile recurente în carierele unor actori (un exemplu 
menţionat mai sus e Bob Hope sau Danny Kay), migrează spre western-uri, urmând 
să facă un ocol şi prin cinemaul european. 

Comentariile lui sunt deseori colocviale (fiecare comentariu pe o secvenţă include 
fie o glumiţă, fie o întrebare retorică&sarcastică) şi se referă deseori, în judecata lui 
asupra filmului, la practici homosexuale. Spre exemplu, referindu-se la o secvenţă 
(dintr-un film nenumit), el urmăreşte în câteva secunde cum un bărbat nu se grăbeşte 
să-şi ia mâna de pe umărul altuia (foarte atractiv). Argumentul lui? „Câteodată e greu 
să te retragi, cu toţii ştim cum se simte asta!“6. Secvenţa este derulată în slow-moti-
on, subliniind momentul. 

Cât despre folosirea materialului de arhivă, acesta e în mod clar majoritar, cu 
doar câteva intervenţii ale „naratorului“ (jucat aici foarte carismatic de Dan Butler) 
în faţa unui green screen, sau, deseori, cu el fiind suprapus cadrelor freeze-frame-ui-
te din filme, interacționând cu actorii. Iar pe lângă mecanismul de persuasiune al 
aglomerării de exemple, le foloseşte deseori pentru a stârni un pic de spaţiu pentru 
fantezie queer. 

Cel mai evident este în bucata despre western-uri – unde bărbaţii vânjoşi sunt 
arătaţi deseori apropiaţi fizic şi dezbrăcaţi în diverse feluri. Sigur, acest gen joacă 
deseori cartea masculinităţii şi supralicitează virilitatea protagoniştilor, dar tocmai 
de acolo Rappaport trage concluziile homoerotice. În contextul filmelor, secvențele 

la care el se opreşte marchează deseori devotament masculin, un fel de înfrăţire pe 
viaţă, o legătură puternică de fraţi-de-sânge pe care bărbaţii o au între ei şi care este 
mai presus decât orice relaţie romantică. Din aceasta dinamică a relației, Rappaport 
colectează secvenţe cu replici şi, la fel de important, schimburi de priviri, care tră-
dează implicațiile, susţine el, (homo)erotice. 

Prim-planurile glamour-izate cu actori emoţionaţi, un standard hollywoodian me-
nit să pună star-ul în valoare, devin (fără ca Rappaport să spună vreodată) un element 
care ne convinge kuleşovian de aceste implicaţii. Preluându-l ca un element care 
relevă ceva din subiectivitatea personajului (camera se apropie ca să surprindă ceva 
intim ce numai subiectul său şi noi putem vedea), Rappaport ajunge să ne convingă 
că asta e ceea ce relevă – un secret homosexual pe care nu-l poate spune în vorbe.

Cam asta este toată premisa din „Rock Hudson’s Home movies“ – actorul medi-
tează asupra vieţii lui şi ne explică „șopârlele“ care s-au strecurat în filme şi îi atestă 
homosexualitatea. Interpretat de Eric Farr, Rock Hudson apare şi ne povesteşte de 
crush-urile lui, de sentimente pe care le avea când filma diverse secvenţe. 
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Încă de la început, Rappaport stabileşte liniile discursului – „Filmele şi eroti-
cul, cine le poate separa?“, apoi creionează linia temporalităţii, a chipurilor care se 
schimbă drastic în doar câteva filme. 

Primul ţine de direcţia  eseului său – urmărirea nuanțelor homosexuale în cariera 
lui Rock Hudson -, iar cel de-al doilea de conceptul de home movie, care îşi conţine 
autorul care, la rândul lui, poartă semnul/ele timpului/istoriei. 

Rock Hudson este prezentat aici ca o figură aproape tragică, a cărei viaţă (trasată 
de filmele lui) este puternic influenţată de momentul istoric – Epoca de Aur. Astfel, 
cenzura care ascundea homosexualitatea în filme sau, mai bine zis, eludarea ei are 
deja niște valenţe personale pentru Rock Hudson. Încă de la începutul filmul ni se 
spune că ar fi trebuit să ştim că este homosexual înainte de coming out-ul funebru 
pe care l-a avut (când lumea a aflat că a murit de SIDA). „Totul este acolo, pe ecran“, 
ne înștiințează el. 

„Am tăiat aceste secvențe şi le proiectam din nou şi din nou pentru prietenii mei, 
în sala de proiecţie de acasă. Ne tăvăleam de râs! Dovezi. Probe irefutabile. Totul era 
acolo sus! Homosexualitatea mea în văzul lumii.“ 

Ceea ce urmează e un periplu de replici care, scoase din context, par sugestii la 
sexualitatea actorului. Şi, mai mult, ceea ce Rappaport face este să creeze iluzia că 
Hudson însuşi este cel care le-a pus acolo. Că el este autorul propriilor filme, care îi 
reprezintă viaţa la intersecţia dintre cine era el în realitate şi modul cum lucrurile 
trebuiau spuse în Epoca de Aur. 

În ciuda titlurilor mele (arătând vs. reinterpretând), este clar faptul ca antologi-
ile clasice au ceva mai multă greutate şi trezesc mai puţine suspiciuni. Însă punctul 
de plecare (o opţiune estetică, anume aceea a lucrului cu material de „arhivă“) mă 
obligă să deosebesc între cele două formule, iar eu o găsesc pe cea de-a două ceva 
mai ambiţioasă estetic. Este un proces de reinterpretare care nu doar inventariază şi 
clasifică momentele de fractură a discursului heterosexual, ci îl fracturează, creând 
o istorie alternativă, un mod nou de lectură a istoriei majoritare.

Iar într-o eră a discursurilor polifonice despre istorie, în care se pune preţ şi pe 
vocile care nu au avut experienţa istoriei majoritare, genul acesta de demers este 
foarte important. Până la urmă, istoria nu mai este acel adevăr liniar şi de necontes-
tat, acum e spart în experienţe variate, cum ar fi cea LGBT+. Iar materialul de arhivă 
a ajuns unul dintre cele mai importante elemente ale discuţiei (audiovizuale) despre 
trecut. Astfel, de-a lungul eseului am văzut strategii diferite ale construcţiei unei 
(micro)istorii, care, desigur, putea să fie despre cinema afro-american sau asiatic, sau 
oricărei alte minorităţi care are o istorie culturală diferită, dar eu m-am oprit asupra 
cinemaului queer. Ideea mare este: aceste istoriile specifice există, au şi ele reguli şi 
structuri, iar acestea sunt doar câteva dintre ele.
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_Note
1.  Wees, William C. Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films. New York: Anthology Film Archives, 
1993, p. 34;
2. Ibid., p. 36;
3. Ibid., pp. 46-47;
4. Ni se povesteşte că într-unul din barurile gay pe care actriţa il frecventa acea secvenţă era proiectată în loop, iar 
clientele stăteau şi priveau fascinate aceste câteva minute din film „because that was all we had”.
5. De altfel, filmul este făcut cu ocazia legii „Alan Turing”, care a achitat toţi oamenii condamnaţi vreodată pe motivul 
expunerii în public ca homosexuali;
6.“Sometime’s it’s hard to pull yourself away, we all know how that’s like!” – „The Silver Screen: Color Me Lavender”, 
min 8:20;
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1. Berlinale

Despre polticile dezvăluirii. Un eseu de la Berlinale Talents

de Flavia Dima

Am avut șansa (și norocul!) de a mă număra printre cei opt participanți ai acestei 
ediții a Berlinale Talent Press. Acesta este unul din laboratoarele programului desti-
nat tinerelor talente din diversele domenii ale industriei cinematografice găzduit în 
fiecare an de Festivalul Internațional de Film din Berlin. Asemeni altor workshop-uri 
la care am participat pe bază de CV (Warsaw FIPRESCI Project, Sarajevo Talents etc.), 
am avut o săptămână la dispoziție pentru a aprofunda diverse tehnici de scriere și 
de specii jurnalistice (cronici, eseuri, interviuri), încercând în același timp să ținem 
pasul cu premierele filmelor incluse în selecția festivalului. Talent Press există de 
cincisprezece ani, printre foștii participanți români ai programului numărându-se 
Irina Trocan și Andrei Gorzo. Trainer-ii din acest an au fost Kevin B. Lee (videoese-
ist și critic), Dana Linssen (iniţiator al Slow Criticism Project și selecționer în cadrul 
Festivalului de la Rotterdam), Aily Nash (critic și selecționer la Totonto) și Pedro 
Butcher (critic și redactor al Filme B), alături de coordonatorul Oliver Baumgarden. 
Eseul de mai jos a fost scris în mare parte în cadrul atelierului, pornind de la tema 
din acest an a Berlinale Talents: „Secrets“. Varianta în limba engleză poate fi citită 
pe website-ul talentpress.org.

„Secretul meu este că văd competiția ca pe o sursă de inspiraţie,“ afirma Florian 
Weghorn, managerul programului Berlinale Talents, în cadrul ceremoniei de deschi-
dere a ediției din acest an. „Nu e vorba doar despre dezvăluirea secretelor succesului, 
ci şi despre menținerea acestora în viaţă.“ El se referă la secretele cele mai adânci 
ale industriei de film, care stabilesc mersul acesteia – fie ele secrete de natură teh-
nică, artistică sau industrială. Împărtășirea acestor secrete în cadrul workshop-urilor 
din Berlinale Talents este gândită astfel încât să acorde oportunitatea celor 250 de 
talente de a le utiliza în munca lor. Aceste secrete sunt văzute drept resurse valo-
roase (motiv pentru care nu sunt disponibile oricui), așadar sunt împărțite în cer-
curi restrânse de profesioniști - care știu să le utilizeze, pe de o parte, dar și care le 
utilizează pentru a-și menține un status-quo de elite ale industriei cinematografice.

Evitând discuția despre formele pe care le pot lua secretele (fie rele, fie bune), 
trebuie reflectat asupra politicii dezvăluirii lor. În anumite cazuri, există secrete 
care trebuie păstrate – un caz pe care, în mod obișnuit, l-am numi un „secret rău“. 
Pentru că aceste dezvăluiri, odată făcute, pot deranja ierarhii și dinamici de putere, 
răsturnând balanţa în defavoarea celor care deţin monopolul – un exemplu ar fi ca-
zul căderii în dizgrație a lui Harvey Weinstein. Dacă a păstra un secret este un mod 
de a menține puterea, a-l dezvălui este dovadă de tărie, un mod fie de a renunța la 
putere, fie de a o obține. Ori, mai există acele secrete care, odată spuse cu voce tare, 
devin empowering, creează un nou făgaș prin care cineva poate obține siguranță și 
un soi de putere. Luând în considerare aceste gânduri, felul în care îşi găsesc expri-6_
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marea în limbajul cinematografic și cum acestea se reflectă atât în istoria personală, 
cât și cea politică, putem înţelege mai bine consecinţele existenței unui secret – iar 
filmele din selecția Berlinalei oferă un context favorabil de a explora aceste idei, cât 
și declinarea conceptului în diverse moduri. Am regăsit varii utilizări ale secretului 
în lungmetrajele din Competiție și Panorama pe care am apucat să le văd, utilizări 
pe atât de diverse pe cât au fost și filmele însele. Cel mai frecvent apare utilizarea 
secretului drept trop narativ, o informație care determină comportamentul perso-
najelor și desfășurarea acțiunii, însă am descoperit și utilizarea de-secretizării drept 
armă socio-politică, pentru emanciparea unor categorii sociale discriminate sau pen-
tru destabilizarea puterii guvernamentale. Fascinant este și secretul utilizat drept 
element al construcției vizuale a unui film - unde naratorul și/sau spectatorul este 
înzestrat cu mai multe cunoștințe decât personajele care iau parte la acțiune.

Am pornit așadar la proiecțiile Berlinalei având în gând noțiunea de secret și am 
vrut să văd cum se declină acesta în cinema, atât tematic, cât și estetic. Primele as-
pecte, cele narative, le-am descoperit în „River’s Edge“ (r. Isao Yukisada), filmul de 
deschidere al secțiunii Panorama și câștigătorul premiului FIPRESCI al acesteia. În 
această dramă cu adolescenți, adaptată după manga-ul omonim publicat în 1994, 
protagonistul Ichiro Yamada este victimă a bullying-ului și este în secret gay, el având 
și o iubită de faţadă, Kanna, pentru a-şi ascunde atracţia faţă de un coleg de şcoală. 
Ichiro mai ascunde încă un secret: locul unde se află un cadavru în stare de descom-
punere, din mijlocul unui câmp părăsit din apropierea şcolii, pe care el îl foloseşte ca 
pe un fel de „memento mori“, un loc de contemplare. Camera nu își asumă niciodată 
un unghi subiectiv în „River’s Edge“ – multitudinea de personaje ale filmului este 
văzută mereu din exterior, un mecanism prin care se ilustrează personalităţile lor 
distante. Există, cu toate acestea, un oarecare sentiment de intimitate în secvențele 
care prezintă obsesiile ascunse ale lui Yamada. Timpul pare să se suspende, ritmul 
montajului ajustându-se parcă după trăirile interioare ale protagonistului, permi-
ţând publicului să ia parte la voluptatea cu care Ichiro se lasă pradă perversiunilor 
lui. Aceste secrete ajung să aibă repercusiuni care ameninţă să scape de sub control: 
fiecare personaj al filmului se confruntă cu o oarecare perversiune sau obsesie, cu 
lucruri pe care le țin ascunse. Kanna ajunge să moară accidental, dând-și foc în timp 
ce încerca să incendieze din gelozie apartamentului Harunei, cea mai bună prietenă 
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a lui Yamada; câmpul cu cadavrul devine un loc unde se vânzează comori ascunse iar 
pentru a-și proteja locul secret, Ichiro încasează o bătaie soră cu moartea.

 În contrast față de „Rivers Edge“, „U - 22 juli“ (r. Erik Poppe), drama în timp real 
cinematografic despre teribilul atac terorist din 2011 de pe insula Utøya, camera 
este intersubiectivă, datorită unor factori ce țin de structura în sine a filmului. Însă 
secretul nu este aici unul creat de către personajele principale, ci unul care este con-
struit din lucruri care stau dincolo de controlul lor, dincolo de lucrurile pe care ei le 
cunosc – el este deținut de cei din spatele camerei, nu de către cei din fața acesteia. 
Chiar dacă filmul este construit dintr-un singur cadru-secvență, pare că perspectiva 
glisează între cea a unui martor echidistant și cea a  unui profiler (în care personajul 
este văzut cu spatele la cameră, așadar ce vedem dincolo de umerii săi este viziu-
nea sa subiectivă), până la personaj în sine și partener de dialog. În primul moment 
după introducere (construită cu imagini de arhivă din timpul exploziilor din Oslo, în 
aceeași zi cu atacul din Utøya), protagonista Kaja apare în cadru și, privind direct în 
cameră, spune că „Nu o să înțelegi niciodată nimic.“ (Aflăm imediat că ea e în mijlo-
cul unui apel telefonic cu mama ei – un element care știrbește din șocul declarației 
pe care o face camerei). Mesajul este destul de clar: chiar și în ciuda acestui film și 
a faptelor expuse în acesta (ficționalizate pe baza unor mărturii ale supraviețuito-
rilor), publicul nu va înțelege cu adevărat niciodată ce a stat la baza masacrului de 
pe micuța insulă norvegiană. 

Privirea Kajei este îndreptată prin obiectiv nu doar spre public, dar și spre echipa 
filmului în sine, asumând cumva perspectiva subiectivă și cvasi-imorală a acesteia. 
De altfel, lansarea „Utøya. 22 juli“ a generat o controversă morală imensă în rândul 
criticilor de la Berlinale (unii din cei prezenți la proiecția de presă au huiduit la fi-
nalul proiecției!), în ciuda faptului că poate fi considerat o capodoperă din punct de 
vedere regizoral, cu mizanscenarea sa extrem de abilă a zeci de personaje pe o insu-
lă semi-sălbatică într-un singur cadru de o oră și jumătate. Gândit ca o experiență 
de apropiere extremă față de  victimele atacului din Utoya, filmul a fost criticat de 
către mulți care au considerat că acesta ar fi nimic mai mult decât un mod de a ca-
pitaliza asupra unei tragedii îngrozitoare. Poate că imoralitatea constă faptul că, în 
calitate de membru al publicului, știi mult mai multe decât bieții adolescenți care 
fug înnebuniți de împușcături sau mor în fața ochilor tăi, aici intervenind și faptul 
că sunt dramatizate evenimente reale – între altele, ceea ce poți știi este faptul că o 
figură care merge încet, apărând neclară, în plan îndepărtat, este atacatorul Anders 
Behring Breivik, un neo-nazist norvegian care a publicat un manifest fascist de sute 
de pagini și apoi a comis atacurile din 22 iulie 2011, soldate cu 77 de fatalități. Însă 
asta-i tot ce vezi din el: o figură abstractă și îndepărtată; filmul nu oferă nici măcar 
o secundă ideologiei sale extremiste sau motivelor lui, preferând să expună efectele 
oribile ale acesteia. 

Fără a pune spectatorul într-o poziție inconforabilă din punct de vedere moral, dar 
utilizând același procedeu, tânărul regizor thailandez Nawapol Thamrongrattanarit 
explorează, în termeni poetici și cvazi-experimentali, apelând la un hibrid între fic-
țiune și documentar, incidente în care au loc morți neașteptate în „Die Tomorrow“. 
Fiecare dintre viniete este acompaniată de către un scurt text jurnalistic (acestea 
fiind culese de regizor pe o perioadă de doi ani) în care este detaliată o moarte acci-
dentală și nenaturală, ori statistici despre aceste fenomene; între acestea mai sunt 
inserate și interviuri cu un bătrân de 100 de ani și un copil de 10 ani, care meditează 
asupra morții. 
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Scenetele (filmate în format academic; inserțiile documentare sunt în format 
wide) au toate loc cu o zi înainte ca persoana din centrul știrii să moară – iar, deși 
evenimentele prezentate fac parte din universul cotidian (patru fete la o petrecere 
în pijamale, o întâlnire dintre un frate și o soră etc.), ele sunt infuzate de senzația 
că unul dintre participanți va muri. Uneori, este clar care din personaje este cel ce 
va dispărea - alteori, Thamrongrattanarit ține informația ascunsă până la final. Însă 
departe de a fi un film cu note macabre sau deprimante, „Die Tomorrow“ are la baza 
sa un mesaj profund umanist. Ceea ce unește personajele este că niciunul din ei nu 
știe că este ultima sa zi pe pământ, sau că cel de alături va dispărea într-un timp 
foarte scurt – un mecanism prin care se subliniază cât de prețios este orice moment 
de interacțiune umană (și cum avem tendința de a uita acest fapt), indiferent cât de 
superfluu, bazat pe superstiții sau eliptic ar părea acesta.

„Nu-i ca și cum o țineam secretă!“ glumește Linn da Quebrada despre identita-
tea ei de gen la o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul unei discuții despre 
hărțuirea stradală și modurile specifice în care aceasta afectează persoanele trans-
gender. Ea este protagonista documentarului „Bixa Travesty“ al co-regizorilor Kiko 
Goifman și Claudia Priscilla, iar în film artista R&B și interpreta de performance 
Linn (care a fost implicată în realizarea acestuia) dezvăluie modul aparte în care se 
apropie de conceptele genului și sexualității. Anume, ea preferă să nu își modifice 
corpul prin tratamente hormonale și continuă să se numească gay. Filmul este un 
portret format dintr-o o colecție de episoade dispuse într-o ordine necronologică: 
o vedem pe Quebarada atât în viața ei publică, cât și în cea privată, fie că vorbim 
despre diversele farse pe care le joacă acasă, fie despre concerte și interviuri. Între 
acestea sunt utilizate secvențe în care ea se adresează direct spectatorului: cadre de 
tip talking-heads în care apare drept o figură eroică, activistă. Cel mai explicit mo-
ment al filmului conține prim-planuri ale genitalelor și fundului ei – deși este un 
element care ar putea deranja mulți spectatorilor, prin acest artificiu se subliniază 
sinceritatea și transparența radicală a lui Linn; ea își recâștigă dreptul asupra corpu-
lui ei și asupra imaginii pe care acesta o proiectează. Corporalitatea este un aspect 
important al artei lui Linn da Quebrada, atât când vine vorba de dans și versuri – ea 
pare să fi internalizat noțiunea că genul este un act performativ, în sensul descris 
de Judith Butler. „Eu sunt perturbarea“, proclamă ea într-unul din cadrele în care 
se adresează direct camerei: corpul ei devine o armă, dar și un suport fizic pentru 
nenumăratele teorii acumulate în domeniul studiilor de gen. Așadar, în viziunea ei, 
sancțiunile impuse de-a lungul timpului asupra oamenilor și corpurilor queer sunt 
reversate: „Stai jos și privește distrugerea ta!“, anunță Linn în mai multe cântece 
de-ale ei, țintind direct înspre masculul machist și heterosexual, avertizând înspre 
sfârșitul inevitabil al patriarhatului. Trebuie să ne întrebăm dacă această distrugere 
a machismului nu este o consecință a faptului că diverse abordări în privința orien-
tării sexuale și a performării de rolurilor de gen din afara sferei heteronormative nu 
mai sunt secrete; a faptului că acestea s-au transformat, în timp, din elemente ale 
sferei private în unele publice, chiar politice.

Secretele au potențialul de a fi periculoase odată ce sunt dezvăluite – ele pot avea 
valoare politică, mai ales în țări care sunt prinse în conflicte civile. Factorul de risc pe 
care îl presupun acestea este extins dincolo de un pericol fizic, unul îndreptat asupra 

propriei persoane – acestea au puterea de a deranja instituții, sisteme întregi. Acesta 
este unul din multele gânduri explorate în instalația video a artistei de origine egip-
teană Jasmina Metwaly, „WE ARE NOT WORRIED IN THE LEAST“, inclusă în secțiu-
nea Berlinale Forum Expanded, dedicată artei video și formelor audiovizuale expuse 
în spații de galerie. Metwaly explorează aspecte legate de medialitatea Revoluției 
Egiptene (faptul că spațiul care a găzduit instalația se află în imediata vecinătate a 
Institutului Harun Farocki, co-regizorul „Videogramelor unei Revoluții“, nu pare a fi 
întâmplător) – ea folosește varii tipuri de material, de la clipuri filmate cu telefonul 
de către muncitori afectați de către privatizare, la filmări care au fost cenzurate de 
către stat; este explorată o oarecare criză a mijloacelor de exprimare în societate. 
Aceasta își are rădăcinile, pe de-o parte, în disconfortul pe care cetățenii îl exprimă 
la adresa celor care îi guvernează, protestând în spațiul public. Pe de altă parte, fac-
țiunile aflate la conducere simt un alt fel de disconfort, puterea lor fiind afectată de 
răspândirea unor informații sensibile, așa că acestea încearcă să limiteze accesul la 
anumite fapte și documente. Chiar dacă intervențiile statului produc, într-adevăr, 
anumite efecte – vedem o înregistrare a unui proces întreruptă brusc, la cererea unui 
judecător – controlul acestuia asupra proliferării informației, mai ales sub formă de 
video-uri, este limitat, dat fiind modul în care funcționează mediile online. Obiectul 
centrat al instalației este o construcție sub formă de turn creată din șase televizoa-
re, care difuzează simultan material de arhivă al protestelor din Egipt, juxtapuse cu 
un monolog compus și citit de Metwaly, aceasta analizând modul în care imagini-
le pot fi atât o unealtă, cât și un simbol al împuternicirii politice. Materialele brute 
pe care le folosește devin un obiect prin care ea explorează noțiunea democrației; 
astfel, necesitatea unor imagini profesioniste și estetizate este abandonată: ceea ce 
vedem sunt imagini mișcate, filmate la o rezoluție scăzută ale adunărilor din piețe-
le publice din Cairo și din marile orașe ale Egiptului. Imagini care de obicei „cad la 
montaj“ datorită calității proaste sunt astfel recuperate, re-evaluate într-un context 
politic care le oferă o nouă valoare. 
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Secretele, deși utilizate în moduri extrem de diverse, sunt un element central al 
cinemaului și totodată unul dintre mecanismele sale principale, atât în interiorul și 
exteriorul cadrului de filmat, în limbajul său textual și în cel vizual. Lucrurile stau 
așa fie că vorbim despre secrete care au un efect catastrofal asupra personajelor (ca 
în „River’s Edge“ și „Figlia Mia“), fie care au puterea de a-i emancipa (ca în „Bixa 
Travesty“ și „WE ARE NOT WORRIED…“); fie că vorbim despre secrete împărțite 
între regizor și spectator („U - Juli 22“ și „Die Tomorrow“). Acestea structurează na-
rațiuni și „narative“, determină comportamentele personajelor și au puterea de a 
schimba profund diverse circumstanțe și abordări. Sunt o unealtă pe care regizorii 
o utilizează ca să adapteze scenariile în limbaj vizual, o metodă de a construi rețele 
de înțelesuri, de a folosi conceptul „absenței“, de a reda emoții și fapte care pot avea 
un impact profund asupra spectatorului. Dar dincolo de funcția formală a secretelor 
în cinema – fie că vorbim de șoc, suspans sau elipse – ele sunt o cale de a expune 
modul în care funcționează puterea, atât în cadrul poveștii cât și a lumii reprezen-
tate de către aceasta.6_
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De Teona Galgoțiu și Denisa Velicu

Islands (r: Yann Gonzalez, 2017)

„Islands“ este o proiectare a realității imediate într-o variantă internalizată și fan-
tezistă a unui spațiu care se întemeiază pe atracție și dorință. Este despre accepta-
rea alterităţii și descoperirea corpului ca instrument. Dorinţele sexuale ale fiecărui 
personaj se chestionează prin imagini senzuale în care partenerii sunt catalizatorii 
fanteziei erotice. Imaginea amintește de portretele lui Holbein, care nu urmăresc să 
fie strălucitoare, dar cu cât sunt privite mai atent, cu atât avem impresia că desci-
frăm caracterul și personalitatea modelului. Ritmul filmului este dictat de muzică, 
atât în momentele când o auzim cât și în pauzele în care muzica instrumentală e 
înlocuită de ambianțe.

Căutarea funcționează aici ca o metodă de cunoaștere a sinelui prin raportarea la 
exterior,  proces care implică acceptarea și  cauterizarea  unei entități cu care nu te 
mai identifici.  Coordonatele spațiale sunt legate de raportul dintre interior şi exte-
rior, unde experiențele sexuale ale cuplurilor aparțin de ceva extern și vizibil, ca și 
cum ar căuta o formulă de adresare către ceilalţi, în timp ce procesele intrinseci sunt 
plasate în decoruri estetizate, în spații închise și în corelație cu lumea lor interioară. 
Spațiile exterioare devin locuri de regăsire, iar spațiile interioare locuri de întâlnire. 
E un joc permanent între cei care privesc și cei care sunt priviți (implicit între cei 
care performează pentru public și cei care se masturbează urmărind din spate), întru-
cât raportul se schimbă odată cu mediul în care personajele se află. (Denisa Velicu)

2.Bucharest International Experimental Film Festival  
_Embracing the Female Gaze
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What Happened to Her (r: Kristy Guevara-Flanagan, 2016)

,,What Happened to Her“ este un film care prezintă obsesia fetișistă pentru trupurile 
moarte ale femeilor în filme, utilizând materiale preluate din filme cât mai diverse 
(de la Twin Peaks la seriale polițiste de tipul CSI). Narat de actrița Danyi Deats, eseul 
video e o incursiune într-o lume foarte periferică a Hollywood-ului, în care Deats a 
jucat mai multe trupuri inerte; în discursul ei, se pune problema importanței bărba-
tului alb, heterosexual în procesul de reprezentare a unui cadavru feminin și mini-
mizarea confortului feminin în astfel de situații. 

Limita lumii proprii (dincolo de proiecție) a actrițelor este renegociată pentru 
ca ele să fie prinse într-o rețea relațională cât mai veridică cu mediul și personajul. 
Spaima de moarte trece neobservată la primul nivel de citire, luându-i locul proce-
durile medico-legale, naturalețea violenței și un corp alterat și inert. (Denisa Velicu)

Horse Boobs (r: Katrina Daschner, 2017)

Alternând între prim-planurile unor femei ale căror fețe sunt acoperite pe jumătate 
de măști de piele și planuri detaliu care se joacă la granița dintre inconfort și fasci-
nație (printre care se numără sfârcurile protagonistelor, un ochi sticlos și un anus 
de cal), filmul Katrinei Daschner funcționează ca un marș împotriva fetișizării, folo-
sindu-se însă chiar de elementele cheie și clișeizate ale acestui fenomen care rareori 
este articulat dintr-o poziție feminină. După ce privirea spectatorului asupra perso-
najelor ajunge să fie, voluntar sau nu, intruzivă, seria de imagini intime descoperite 
de un reflector puternic culminează într-un moment de alpinism slab luminat, în 
care protagonistele poartă doar un ham. La sfârșit, după ce acestea au urcat îndea-
juns de sus încât să fi ieșit din cadru, fulgii de zăpadă acoperă peretele negru de es-
caladă, lăsând în urmă un moment de liniște care detensionează frustețea imaginilor 
anterioare și face loc unei dimensiuni introspective în acest exercițiu de expunere 
aproape violent. (Teona Galgoțiu)
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Strangely Ordinary This Devotion (r: Dani Leventhal și Sheilah Wilson, 2017)

Abordare radicală asupra relațiilor homosexuale și a familiei, „SOTD“ conduce pu-
blicul într-un peisaj domestic și domesticit al realității umane. Camera este atât 
un observator retras cât și un personaj omniprezent, întrucât cele două regizoare 
adoptă mai multe stiluri de filmare - își filmează cu seriozitate atât experimentele 
ecologiste, cât și micile joculețe erotice domestice, alteori aparatul de filmat efectiv 
le urmărește cât mai obiectiv. Ceea ce este prezentat în final constă într-o combina-
ție de home video și performance filmat în care personajele principale ne includ ca 
participanți și nu doar ca simpli trecători.

Heternormativitatea preimpusă social și cultural este aici o amenințare înlătura-
tă care permite individului să își caute noi coordonate. Rolurile de mamă și femeie 
sunt asimilări ale unei lumi naturale în care se pregătește nașterea unei noi forme 
de viață atât înăuntrul cât și în afară sinelui. Retragerea față de civilizație funcțio-
nează aici ca o regăsire spre o teritorializare, în ideea în care se urmărește crearea 
unui loc al ospitalității pentru celălalt. (Denisa Velicu)

„Into All That Is Here“ (r: Laure Prouvost, 2015)

Scurtmetrajul lui Laure Prouvost se avântă într-o explorare senzorială a dorinței 
sexuale, trecând prin etape diferite de curiozitate și alienare față de spațiul încon-
jurător. În primele minute regizoarea combină un sunet aspru și clar de foșnete de 
plante cu imagini blurate montate rapid, reușind să construiască o senzație puternică 
de anxietate, ca mai apoi această paranoia șoptită să fie domolită prin zoom in-uri 
în flori de culori țipătoare penetrate cu degetul. În a doua jumătate, soundtrack-
ul multistratificat (de la slorpăituri și gemete la bâzâituri și pleoscăituri) distrage 
atenția de la subtitrări intrând într-un dialog greu de urmărit cu ele, creând un con-
tact foarte intim și ludic între regizoare și spectator. Această relație e ajutată și de 
accentul regizoarei din voice over, care ne ghidează în acest mini-tur al orgasmului 
în natură pe un ton copilăros, într-o engleză cu accent franțuzesc puternic, setând 
nota senzuală și personală de la primele cuvinte. Chiar dacă miza rămâne destul de 
bidimensională, bazându-se pe contrastele întuneric/lumină, inhibare/culminare, 
filmul reușește să controleze firul narativ aparent nepremeditat și haotic, articulând 
anumite impulsuri în imagine și sunet asemănătoare cu cele întâlnite în vis, cu o 
voce de autor recognoscibilă și ușor de simpatizat.  (Teona Galgoțiu)



121120

6_
Fe

st
iv

al
ur

i

a_L’Assemblée - Sous le ciel de Paris (r: Mariana Otero)

Andreea Chiper
 

În martie 2016 au loc în Franța (notamment, în câteva spații publice din Paris) niș-
te adunări protestatare care contestă o lege propusă de ministrul muncii, pentru a 
reforma Codul Muncii. La loi Travail (sau la loi El Khomri, după numele doamnei 
ministru) naște indignarea sindicatelor și a cetățenilor, mobilizându-i într-o Nuit 
debout (ansamblul propriu-zis al manifestărilor, neîncetate nici în momente de noc-
turnă) îndârjită și hotărâtă să folosească forța colectivă pentru a-și apăra drepturile.

În timpul protestelor, Place de la République devine un adevărat nucleu al solida-
rității și al luptei colective: prin ecoul simbolic, spațiul însuși pare să insufle valorile 
Republicii franceze de care țin cu dinții protestatarii (de altfel, multe alte proteste 
contemporane s-au desfășurat în perimetrul pieței, depășindu-i simpla funcție de 
emblemă istorică). Ceea ce face special Mariana Otero e să se îndepărteze puțin de 
miza socio-politică, așa cum ar fi putut fi ea reprezentată, răspicat și agresiv, și să 
urmărească dinamica grupurilor, o retorică inventată la fața locului și construită au 
fur et à mesure între oameni. Fără să se piardă de tot de scopul inițial, regizoarea si-
tuează și concentrează atenția (deopotrivă a camerei și a spectatorului) pe segmentul 
uman implicat. Așa, la începutul filmului, sunt aduse pe ecran câteva intruziuni în 
auto-administrarea grupurilor de oameni, strânși laolaltă în așa-numitele formati-
ons des modérateurs, cercuri în care se încearcă instituirea unor norme de conduită a 
discursului (un soi de liberalizare a cuvântului într-o manieră destul de pedagogică). 
Organizarea asta se bazează iarăși pe principii egalitariste și liberale: se stabilește 
un timp pentru fiecare vorbitor în parte, se inventează un sistem de semne pentru 
a păstra comunicarea clară și lipsită de echivoc (semnele au avantajul revocărilor 
silențioase în timpul discursului, deci al respectului pentru alte opinii, fie ele și di-
vergente) sau se discută relevanța votului democratic într-o grupare atât de pestriță. 

3. One World Romania 2018 Tot procesul nu e lipsit nici de divagații mai ludice - în pericol de ridiculizare a fe-
nomenului în sine, dar savuroase ca mostră de joc al imaginației - de pildă, camera 
se apleacă un timp asupra unei sesiuni în care niște persoane așezate în cerc învață 
împreună o poezioară-cântecel foarte ironică, cu adresant direct (evident, figuri din 
colectivul guvernării, pandant negativ al adunării protestatare). Limbajul maselor 
devine astfel o semiotică foarte simplistă, dar în mare parte funcțională, atât în evi-
tarea haosului, cât și în empatia față de restul lumii, un dispozitiv uman esențial, 
declanșat de urgența clipei. 

Există un moment în care același principiu e explicat prin despicarea unui deta-
liu aparent minor (și blamat de mulți pentru neîncadrarea în ordinea priorităților 
imediate): un bărbat se pornește într-o pledoarie despre diferența (măsurată în ter-
meni umanitariști) dintre prendre la parole (a lua cuvântul) și faire passer la parole (a 
da cuvântul mai departe). În timp ce prima expresie conține violența de a-l înlocui 
cu orice preț pe antevorbitor, cea de-a doua implică exact egalitarismul și fraterni-
tatea vizate (memento, iarăși, al celebrului slogan francez), cât și o gestionare mai 
eficientă a mulțimii. Esențială - după cum formulează și unul din mulții moderatori 
-  este luarea cuvântului de către toată lumea, și deci o permanentă mișcare internă, 
antidot al blazării;  o majoritate cât mai numeroasă ar produce în fapt o dinamică 
mai însuflețită a întregii adunări, care trece din pasivitate spectatorială în luptă a 
cuvântului viu (luat și dat mai departe). Ar fi fost imposibil ca toată diversitatea asta 
să nu aducă în vizor și figuri mai colorate, care până una-alta fac deliciul filmului: un 
bătrânel cu un discurs filosofic manierist (ușor ridicol în retorica desuetă, dar plin 
de umor în felul lui), un tânăr care face teoria microfonului etc. 

Camera se plimbă nestingherită printre grupuri și fiecare secvență este în fond o 
explorare a grupurilor - ele înseși micro-comunități, cele 50 de sindicate autogesti-
onându-se permanent, cu grija de a nu scăpa din vedere aderența la cauza comună. 
Uneori, imaginea se fixează o vreme pe câte un chip, în alte cazuri participă activ 
la demonstrații; aici, probabil cea mai pregnantă e secvența intervenției forțelor de 
ordine, un mini-haos declanșat de gazul lacrimogen și câteva focuri de armă, fără ur-
mări grave, dar având ceva din contestarea nedreaptă a unor proteste pașnice (după 
cum am văzut, fondate mai degrabă pe mecanisme retorice decât pe atacuri violente). 
Într-o oarecare măsură, Mariana Otero se dedică realității filmate printr-o abordare 
similară directcinemaului (filmele fraților Maysles sunt o pistă bună, comportă în 
mod vădit o imparțialitate regizorală), încercând o obiectivitate cât mai nealterată 
de prezența camerei. Cea mai reliefată  implicare a cineastei rămâne statutul de pro-
testatar (care-i grantează și încrederea celor filmați, spre deosebire posibilele echi-
pe de reporteri în căutare de senzațional televizat); de câteva ori totuși, camerele 
ei surprind alte camere învârtindu-se printre protestatari, ca într-un gest de con-
știentizare (și autoconștientizare) a responsabilității purtate de fiecare participant.

Impresia generală e că „L’assemblée“ spune povestea celor câteva luni de demon-
strații aproape în timp real; vorbele celor care-și exprimă nemulțumirea, amplificate 
de microfoane sau înconjurate de zumzetul continuu al tuturor celor adunați, sunt 
o panoramă umană foarte percutantă. Pe fundalul urban al Parisului de azi, Mariana 
Otero gravează doleanța libertății celor mulți, adânc înfiptă în actualitatea zgâlțâită 
de conflicte politice.
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b_No intenso agora - Acum istoria (r: João Moreira Salles) 

de Andreea Chiper

În ultimii ani, documentarul contemporan a fost marcat de câteva întoarceri ale ci-
neaștilor spre arhive prăfuite, demers concretizat prin niște filme-eseu care sondează 
în istoria modernității și despică firele politice ale marilor schimbări; exemple bune 
sunt „Une jeunesse allemande“ (Jean-Gabriel Périot, 2015), compozit de emisiuni te-
levizate și filmări făcute de studenți în climatul protestelor de stradă din Germania 
anilor ’60, amenințată de extremismul mișcării stângiste Rote Arme Fraktion, și „La 
impresión de una guerra“ (Camilo Restrepo, 2015), scurtmetraj poetic despre statu-
quo-ul socio-politic dintr-o Columbie zguduită de conflicte armate. Tot așa, filmul 
din 2017 al brazilianului João Moreira Salles e o mișcare de recul istoric în arena 
jocului de putere și a mobilizărilor împotriva acestuia. Fără pretenția unui tablou 
complet de epocă cu avânt revoluționar, „No intenso agora“ aduce conștiința simul-
tană a unor puncte ardente pe harta politică șaizecistă: în prim-plan sunt revoltele 
studenților și grevele muncitorești din mai 1968, apoi primăvara pragheză suprimată 
în același an de forțele militare est-europene aliate în Pactul de la Varșovia. Printr-o 
mișcare autobiografică, Moreira Salles privește din când în când și înapoia propriu-
lui background sufletesc, în câteva înregistrări de la o procesiune funerară haotică 
din Rio de Janeiro și niște inserții de prises de vues amatoricești din China maoistă, 
văzută prin lentila turistic-distrată a mamei sale.

Aspectul de puzzle al filmului rezultă dintr-un montaj de imagini și înregistrări 
de arhivă: filmări de amator, bucăți radiofonice, capturi turistice sau emisiuni tele-
vizate, stilistică ce-l aduce pe regizor în continuarea unei tradiții cu rădăcini în ci-
nemaul sovietic al anilor ’20 (de pildă, Esfir Shub s-a ocupat cu deturnarea sensului 
spre o direcție pro-socialistă în filme ca „Prăbușirea Dinastiei Romanov“/„Padenie 
dinastii Romanovykh“ sau „Azi“/„Segodnya“). João Moreira Salles face un lucru în 
plus față de simpla alipire a imaginilor într-un flux coerent (în scopuri de propagan-
dă, la pionierii ruși): se pune pe sine ca garant afectiv, pe fundalul de mozaic istoric 
care a mutat cărămizi importante în fundația societății moderne. Filmul e punctat 
în permanență de întoarceri în trecutul privat, cum se întâmplă atunci când prin fața 
ochilor ni se perindă notații vizuale din arhivistica de familie, de cele mai multe ori 
filmări din călătoriile mamei. Prin ele, regizorul compune o gestică cinematografi-
că de profundă intimitate, așa cum Roland Barthes documentează în „La chambre 6_
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claire“ o retrospectivă sentimentală a portretului matern; dacă eseistul francez își 
redescoperă mama într-o fotografie de când era copilă, João Moreira Salles se opreș-
te la imagini filmate chiar de aceasta, imagini turistice străbătute de sensibilitatea 
unei priviri feminine, alunecând delicat din observația manierismului uman în con-
templarea naturii (căutată cu mai mult interes). Stridențele maoiste din cotidianul 
oamenilor nu sunt condamnate, ci doar amendate estetic de comentariile femeii: 
excesul de roșu, gălăgia omagiilor pentru dictator, coregrafiile rigide la care se su-
pun copiii etc. În documentar, persona cinematografică a realizatorului ne însoțește 
pas cu pas (y compris în imaginile din China lui Mao, devenite și un soi de paralelă 
cu ecourile egalitariste din pledoariile protestatarilor francezi); dincolo de aranja-
mentul de montaj, i se simte prezența și în modulațiile potolite ale unui voice-over 
fluid, având un aer de nostalgie resemnată.

Dar regizorul brazilian adaugă încă o subtilitate: citirea istoric-deterministă a 
fotografiilor sau a filmărilor de arhivă prinde atât de tare spectatorul în actul privi-
rii, încât îl scufundă într-o meditație ce invocă mai mult decât un trecut zgâlțâit de 
insurgențe. Îndrumați de vocea naratorului, descoperim în cele mai banale imagini 
indicii antropologice de epocă, indiferență rasistă sau râcâieli între clase (în vorbele 
muncitorilor greviști, aliați pentru o vreme cu studenții, aceștia nu sunt decât o nouă 
generație de șefi). Despicarea aproape didactică a imaginilor ține de un rafinament 
metacinematografic: straturile de sens sunt decelabile abia la o privire mai atentă, 
mai răbdătoare față de vestigiile altui timp (altui prezent) – de aceea, unele filmări 
sunt încetinite sau oprite și reluate în slow-motion, timp în care naratorul continuă 
sapăturile. Deconstrucția asta e de fapt o foarte tandră denudare a cinemaului, ale 
cărui mecanisme devin pentru o clipă străvezii și auditoriul e absorbit în altă reali-
tate. De exemplu, la un moment dat sunt comparate mostre video de la câteva ce-
remonii funerare: solemnitățile naționale la moartea unui tânăr din Praga, filmate 
profesionist, și imagini de amator de la ritualul funerar al unui student brazilian ucis 
de poliție, înghițit de haosul impersonal (pe cameră, doar 18 secunde în care cineva 
suferă realmente pentru moartea lui). Suntem atenționați apoi de pericolul marti-
rizării în scopuri politice, care nu mai are nimic de-a face cu deplângerea tinereții 
furate (pe ecran se derulează și alte morți „martirice“, a polițistului René Lacroix sau 
a lui Gilles Tautin, adolescentul care s-a aruncat în apele Senei). Foarte reliefat este 
și portretul lui Daniel Cohn-Bendit, tânăr ce a câștigat o popularitate fabuloasă de 
pe urma implicării mediatice în susținerea cauzei protestatare, iar ulterior a migrat 
din conduita revoluționară în vedetismul de revistă (cu permanenta conștiință a 
propriei blazări, altfel regretată). Contracarând manierismele din discursul gaullist, 
vitalitatea figurii a inspirat mulțimi întregi de protestatari.

Există un farmec de netăgăduit în portretele readuse la viață de-a lungul filmu-
lui, atunci când momentanul gravat în peliculă se transformă în mărturie despre 
lumi trecute depuse unele peste altele. În două filmări restaurate, ambele surprin-
zând agitația din Praga în momentul represaliilor sovietice, vedem urgența autorului 
anonim de a capta cât mai mult din lumea care mișună în jur, știind că libertatea e 
pe sfârșite. Tot așa, „No intenso agora“ e o colecție de imagini șterpelite istoriei și 
îmbinate într-o retorică a minuției vizuale, o compilație în care timpul stă pe loc și 
oamenii nu îmbătrânesc niciodată.
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Call Me by Your Name (Strigă-mă pe numele tău)
Italia - SUA, 2017
regie Luca Guadagnino

de Laurențiu Paraschiv

Ca și în „Io sono l’amore“/„Eu sunt dragostea“ (2009) și „A Bigger Splash“/
„Pasiuni periculoase“ (2015) Guadagnino cultivă în „Call Me by Your Name“ un 
stil ludic, voaiorist care nu numai că imprimă un aspect turistic Italiei, dar îi 
conferă chiar un rol principal în desfășurarea acțiunii. Doar că Italia de aici nu 
e cea reală, ci una utopică, manipulată în așa fel încât personajele să-și poată 
conștientiza sentimentele conflictuale și explora dorințele fără teama unor re-
percusiuni. Anii ’80 nu vin la pachet cu stigma homosexualității și nici cu isteria 
ce a urmat epidemiei bolilor cu transmitere sexuală. Necunoscător al realității 
exterioare crude, filmul se dezvoltă într-un univers ermetic și, până la concre-
tizarea fizică a dorinței, propune o serie de secvențe care, deși la prima mână 
par să-l caracterizeze pe Oliver (Armie Hammer), descriu procesul de maturiza-
re al lui Elio (Timothée Chalamet), din perspectiva căruia ne este prezentat cel 
dintâi. Acesta trece rapid de la a-l discredita pe cel venit să-l asiste pe tatăl său 
într-o cercetare arheologică la a-l privi ca pe un ideal al virilității și un posibil 
obiect al dorinței. Oliver, la rândul lui, îi simte insecuritățile și îl tachinează, dar 
e totodată uimit de inteligența și modestia de care dă dovadă, astfel că relația 
dintre ei începe să crească: discută despre filosofie și muzică, călătoresc și ies în 
cluburi de noapte. Dar privilegiile vaste care le alimentează legătura nu durează 
la nesfârșit: plecarea bruscă a lui Oliver reprezintă un ultim pas necesar în în-
cheierea procesului de maturizare. Conștientizarea finalității e cu atât mai dură 
cu cât urmează unei veri aproape prea frumoase ca să fie adevărate, iar atenția 
cu care aceasta e ilustrată, alături de performanțele actorilor și chimia dintre 
aceștia, face foarte ușoară identificarea spectatorului cu protagonistul. Devenim 
astfel părtași la sentimentul care-l încearcă pe Elio, și care ajunge să denunțe nu 
numai încheierea unui capitol important din viața sa, ci și despărțirea regizoru-
lui de un cinema al emoției și sensibilității, un cinema ajuns acum la maturitate, 
filmul reprezentând un ultim capitol al trilogiei neoficiale a dorinței, completate 
de cele două titluri numite anterior. 

4. Nominalizările pentru Cel mai bun film la 
Premiile Oscar 2018 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

SUA, 2017
regie și scenariu: Martin McDonagh

de Codrin Vasile

Ebbing, Missouri este unul dintre acele orășele din sud-vestul mijlociu îndeajuns 
de mici încât toată lumea se cunoaște cu toată lumea, care pare că a înghețat 
în timp acum câteva decenii, într-o eră în care polițiști precum rasistul alcoolic 
Jason Dixon (Sam Rockwell, splendid) pot tortura afro-americani în voie, fără să 
sufere vreo repercusiune. În acest orășel ficțional desprins parcă dintr-un film al 
fraților Coen, Frances McDormand, în poate cel mai bun rol al său de la „Fargo“ 
încoace, o joacă pe Mildred Hayes, mama îndurerată a unei adolescente violate 
și ucise cu șapte luni în urmă, într-o crimă rămasă nerezolvată. 

Frustrată de stagnarea investigației crimei fiicei sale, Mildred închiriază trei 
panouri publicitare din apropierea orașului, în speranța de a păstra atenția pu-
blicului asupra crimei. „VIOLATĂ ÎN TIMP CE MUREA“. „ÎNCĂ NICIUN AREST?“. 
„CUM SE FACE, ȘERIFULE WILLOUGHBY?“. Simpatia orășenilor este însă de par-
tea lui Willoughby (Woody Harrelson), şeriful suferind de cancer terminal care, 
de bine, de rău, reprezintă instanța morală a orașului. Harrelson rezistă tentaţi-
ei de a da o gravitate redundantă unui rol deja dificil, de mediator între cei doi 
protagonişti care se află la poli opuşi – Mildred, de o forţă şi o tărie incredibilă, 
şi Dixon, alcoolicul care locuieşte încă cu mama lui. 

Orășelul Ebbing este populat de personaje secundare veridice și memorabile, 
precum James (Peter Dinklage), „piticul“ orașului, cu un punct sensibil pentru 
Mildred, sau Robbie, fiul lui Mildred, interpretat excelent de Lucas Hedges, acto-
rul lansat de succesul lui „Manchester by the Sea“ (r. Kenneth Lonergan, 2016), 
care poate fi văzut și într-un alt film concurent la Oscar, „Lady Bird“ (r. Greta 
Gerwig, 2017). Excepția notabilă este Denise, unul dintre cele doar două perso-
naje afro-americane ale unui film care trece cu vederea complet problema rasis-
mului – faptul că Dixon a torturat afro-americani este un pretext pentru glume 
pe tot parcursul filmului; personajul transformat treptat în anti-erou nu este însă 
niciodată confruntat cu propriul rasism. 

Tema principală a filmului, violența din Vestul mijlociu, este una specifică ci-
nemaului american; dintre filmele de după 2000, „Three Billboards...“ amintește 
de „A History of Violence“ (r. David Cronenberg, 2005) sau „No Country For Old 
Men“ (r. Joel & Ethan Coen, 2007). Dar outsider-ul McDonagh, englez de origi-
ne irlandeză, are o viziune proprie asupra Vestului – dialogurile sale sunt de un 
umor negru care complementează tragismul sfâșietor al unor secvențe de o con-
strucție dramaturgică extrem de riguroasă. Alături de acestea, imaginea semnată 
de Ben Davis și muzica, în cadrul căreia alternează piese clasice ale muzicii folk 
și melodii originale de Carter Burwell, creează o atmosferă care face din „Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri“ unul dintre cele mai originale și memora-
bile filme despre Vestul american ale ultimilor ani.
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Dunkirk 
Marea Britanie, 2017
regie: Christopher Nolan 

de Teodora Leu

Așa cum războiul pe care îl expune este unul total, cea mai recentă producție a 
lui Christopher Nolan este, la rândul său, un film total; vedem o rigurozitate a 
spectacolului și o bună instrumentare a departamentelor tehnice, împletită cu 
măiestria unui foarte solid storytelling. Nolan atinge un nou punct al unui cinema 
epic, reactivează monumentalismul odată cu imaginea miilor de soldați testân-
du-și limitele psihice pe plaja din Dunkerque, printr-un film în care dialogul este 
sintetic, dar dens, lăsând locul unui tur de forță al narativității imaginii și sune-
tului, și ducând la un festin al simțurilor, sau, mai degrabă, la un autentic coșmar 
al acestora, ca și cum am fi pe aceeași plajă a luptei între speranță și dezamăgire. 

Suntem martorii unei acțiuni restrânse în contextul evenimentelor celui de-
al Doilea Război Mondial, dar al cărui timp psihologic, fragmentat și dilatat, este 
exemplar transpus pe ecran. Balansul pe care îl face Nolan între cele trei planuri 
cronologice aferente – plaja, aerul și apa alături de pământul britanic – este atent 
construit, spectatorul fiind lăsat să descopere informația treptat și ușor confuz, 
la fel ca soldații. Așa cum face și în filme anterioare, în „Interstellar“ (2014) cu 
legăturile între trecut și viitor, sau în „Inception“ (2010) cu limitele visului și ale 
realității, regizorul stăpânește cu o mare siguranță materia narativă, jonglând 
dibace cu informația pe care dorește să o prezinte spectatorului; îi oferă acestuia 
satisfacția superiorității de a putea privi din mai multe unghiuri, dar îl solicită 
intelectual și îl obligă să caute semne și relații cauză-efect, să facă ordine într-un 
haos psihologic, creând o anumită mică bucurie personală când își dă seama de 
conexiunile dintre evenimente. Nolan funcționează după o structură milimetrică 
a profunzimilor (ne dăm seama mult mai târziu ce rol au detalii din peisaj), dar 
reușește prin acest control să mimeze confuzia tipică războiului, în care nu îți 
dai seama cine ești, ce zi este și ești asaltat de sunete de gloanțe și de mașinării, 
cel mai evident transpusă de personajul lui Cillian Murphy, soldatul necunoscut.

Ne confruntăm, totuși, cu un personaj colectiv al soldaților, născut din mici 
experiențe singulare, care aparțin unor planuri diferite. Nu avem un background 
al personajelor pe care le vedem, unora le cunoaștem doar parțial numele, cum 
sunt piloții Farrier (Tom Hardy) și Collins (Jack Lowden), altora nu le cunoaștem 
nici măcar naționalitatea; filmul ne împiedică să ne identificăm cu personajele, 
nu ne lasă să ne atașăm emoțional, ne face să trăim evenimentele alături de ei, 
la rândul nostru niște soldați anonimi. Acolo unde în „Dunkirk“ lipsește cone-

xiunea afectivă cu spectatorul, filmul compensează prin tragismul lui George 
(Barry Keoghan) și al incidentului de pe barcă, apoi prin patriotismul fin, deși nu 
întru totul subtil, al celor de acasă, care vin cu propriile bărci să salveze soldații. 

În ansamblu, Nolan reușește să ofere un prototip de film de război care nu 
arată războiul așa cum am fi fost obișnuiți – nu vedem inamicul, nu vedem sânge 
și nici confruntări directe. Conflictul adevărat se realizează la nivel psihologic, 
într-o stare continuă de panică, de dezamăgire și de neîncredere. „Dunkirk“ este 
un film care intenționează din toate puterile să aducă pe spectator pe acea plajă 
la 1940, căreia proiecția pe marele ecran i-a sporit monumentalitatea. 
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Get out
SUA, 2017
regie: Jordan Peele                                                                                         

de Andreea Chiper 

Jordan Peele a făcut saltul de la comedie la genul horror (vezi show-ul comic Key 
and Peele sau Keanu, action movie parodic cu gansteri și pisici) prin liantul ra-
sismului și al disidenței americane în fața problematicii. Pe fundalul unui plot 
extrem de simplu (o primă vizită la părinții iubitei) e grefată o continuare alego-
rică la scară micro a istoriei dintre albi și afro-americani, compusă din tensiuni 
și schimbări permanente în relațiile dintre oameni și în ierarhia creată tot de ei.

Get out (2016) e în sinea lui un tablou coșmaresc punctat de tonuri ironice, 
construit din secvențe cât se poate de banale, în care Peele introduce o atmo-
sferă de anxietate incomodă. Încordarea permanentă din film devine poate cel 
mai pregnant aspect al lui; deși startul se dă dintr-o stare de normalitate, până și 
normalitatea asta pare bântuită de un presentiment, de liniștea în care bănuim 
de fapt o violență insidioasă, urmând a defula cât mai curând. Politețea pare 
improvizată, armonia familială e doar aparentă, zdruncinată de mici reproșuri 
și insolența (deja) agresivă a fiului, dar toate astea par inițial născute din stân-
jeneală și nefamiliaritate. Fără-ndoială că spirala pe care alunecă Chris (Daniel 
Kaluuya) într-un timp atât de scurt e suficient de organică încât să provoace și 
în spectator ușoare zgâlțâieli. Hipnoza și scenele cosmico-fantasmagorice din 
(sugestivul) fotoliu de piele cafenie sunt mai subtile decât perspectiva albilor ca-
zați abuziv în trupuri străine, dar și cu mult mai puternice. Ușor-ușor se pătrun-
de mai adânc și în materia tangibilă a ororii: aerul nefiresc al afro-americanilor 
din orășel (menajera și grădinarul familiei, alături de consortul mult mai tânăr 
al unei dame respectabile, toți crispați în mod bizar) sugerează o nepotrivire 
suspectă. Conduita albilor face notă discordantă în căptușeala genetică a altei 
rase, iar asta e vizibil în câteva scene foarte izbutite: de pildă, menajera jucată de 
Betty Gabriel are un moment răvășitor în care combină rezistența neînduplecată 
a femeii albe cu lacrimile neputincioase ale prizonierei. Ceva similar experimen-
tează și protagonistul, atunci când e hipnotizat și intră într-o transă care învie 
o pistă dureroasă din copilărie (ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva 
intruziunea în intimitatea amintirilor este până la urmă forma cea mai ignobilă 
de sechestru ontologic).

Perfidia americanilor are ceva relaxat -evident că răceala, resimțită încă de 
la început, e conectată la brutalitate- însă trama pare mai mult o întoarcere la 
vremea sclavagismului, decât un dispreț fățiș, manifestat prin respingere totală 
și condamnare. Iar aceasta e chiar nuanța care îl îndepărtează pe regizor de un 
posibil manifest social - tratarea în cheia unui gen luat sui-generis drept cvasiim-
posibil, deși cu rădăcini în realitate, plus carnagiul din final pentru a garanta pu-
rificarea. Nu una lipsită de tristețe, de gustul amărui post-victorie.

Phantom Thread 
SUA – UK, 2017
regie Paul Thomas Anderson

de Laurențiu Paraschiv

În „Phantom Thread“, Paul Thomas Anderson pune față în față două caracte-
re puternice, dominante, avide să se impună. Reynolds Woodcock (Daniel Day-
Lewis), un creator de modă celebru, duce o viață liniștită în contextul unui mediu 
conservator patronat de sora sa, care-l ajută cu treburile financiare, însă aceasta 
îi e dată peste cap odată cu apariția Almei (Vicky Krieps), o chelneriță care-i fură 
atenția. Tânăra nu doar că îl scoate din rutină, dar îi perturbă puterea creativă. 
Între ei se naște o relație toxică din dorința fiecăruia de a-l modela pe celălalt 
după propriul chip, iar spre final, această toxicitate capătă chiar o latură fizică. 
Cronologia conflictuală e una dinamică: rapoartele de putere se schimbă de la o 
secvență la alta și se acutizează odată cu avansarea în relație, cei doi ajungând 
să se certe din cele mai neînsemnate motive. La un moment dat, din dorința de 
a-l surprinde pe Reynolds, Alma trimite toți servitorii acasă și îi gătește chiar ea 
cina, însă acesta e scandalizat de faptul că a gătit sparanghelul cu unt, și nu cu 
ulei și sare, așa cum îi place lui. În final conștientizează că forța creatoare nu i-a 
fost cu nimic afectată de apariția fetei, lucru care nu numai că-i dă peste cap uni-
versul ale cărui reguli se prăbușesc, ci chestionează natura relației toxice: oare 
nu relația nou-născută cu Alma este cea firească, iar cea cu sora lui, Cyril (Lesley 
Manville), este dăunătoarea? Deși din punct de vedere al narațiunii urmează șa-
blonul clasic al unei povești de dragoste gotice – asemănările cu „Rebecca“ (1940) 
lui Hitchcock sunt izbitoare –, stilistic e prezentat dintr-o cu totul altă perspec-
tivă, cu o căldură care în alte filme gotice lipsește. Ceea ce în „Rebecca“ e tratat 
cu seriozitate, aici este pastișat, căpătând o alură de comedie neagră, până când 
Alma hotărăște să-și facă poziția cunoscută și totul ia o turnură neașteptată. Însă 
indiferent de această schimbare în fluxul narativ, eleganța cu care este executat 
filmul rămâne aceeași, de la registrul audiovizual, cu cadrele atent construite, cu 
costumele și decorurile care să scoată în evidență temperamentele personajelor 
și coloana sonoră care să le sublinieze trăirile, până la detalii regizorale, precum 
gesturi și expresii care deși inițial ar putea trece neobservate, îmbogățesc expe-
riența vizionării.
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Substratul filmului este la rândul său foarte fin conturat. Școala catolică nu 
devine un prilej al unui eseu despre libertăți sau despre Dumnezeu, deși simțim 
credința lui Christine. Diferențele între clase nu sunt condamnate, dar îi înțe-
legem acea dorință de a trăi în casa albastră și frumoasă din cartierul bogat și 
vedem în nemulțumirea lui Lady Bird față de situația socială și financiară a pro-
priei familii, unul dintre elementele cheie ale conflictului cu propria mamă, a 
căror sacrificii le simțim și mai acut aflând despre întregul areal al problemelor 
cu banii. Subiectele tratate nu sunt ale unei agende care ar trebui să emoțione-
ze, ci sunt integrate într-un proces de maturizare și într-un background cultural; 
depresia tatălui nu este ostentativ scoasă în față, prietenul gay nu este exploatat 
ca un instrument generator de emoție.

Având aceste lucruri în atenție, Lady Bird ar putea constitui cu ușurință un 
așteptat răspuns feminin la tinerii emancipați ai lui Xavier Dolan, ducând mai 
departe aceeași prospețime și același romantism candid. Vedem în sfârșit o re-
prezentare autentică a adolescenței feminine, simultan a unei noi generații, care 
nu este înăbușită de tonuri de roz și căruia i se recunoaște că există aspirații mai 
mari și conflicte mult mai definitorii în maturizare decât fuga după băiatul din 
echipa de fotbal.

Lady Bird 
SUA, 2017
regie: Greta Gerwig 

de Teodora Leu

Sublimând o serie de experiențe personale, de la viața în cadrul unei școli catolice 
la relațiile dificile cu proprii părinți, debutul regizoral al Gretei Gerwig este un 
coming of age sincer și plin de umor, conturând prin Christine (Saoirse Ronan), 
care își aproprie numele de Lady Bird, o imagine sensibilă a feminității la grani-
ța dintre adolescență și maturitate, dintre liceu și facultate, dintre confortabilul 
(deși oarecum frustrantul) spațiu provincial al copilăriei și iluzia independenței 
într-un mare oraș. Asumându-și vocal și foarte recalcitrant caracterul de the odd 
one out, Lady Bird e un personaj puternic, dar a cărei continuă căutare a unei 
validări ca persoană din partea propriei mame(mai mult decât simpla iubire ma-
ternă) ne scufundă într-o intimitate profundă a dificilei comunicări cu părinții și 
a revelației iubirii care vine din partea acestora.

Într-o direcție complet diferită de vestalele coppoliene din „The Virgin 
Suicides“/ „Sinuciderea fecioarelor“ (r. Sofia Coppola, 1999), dependente de acea 
misticitate a sororității atribuită de băieții din vecini, Lady Bird demitizează acea 
imagine angelică în tonuri pastel a adolescenței feminine și vedem o maturizare 
mai brută, cu care se poate empatiza mult mai ușor, de altfel, mai actuală pentru 
generațiile care au crescut la rândul lor cu muzica lui Justin Timberlake în fun-
dal. Reprezentarea adolescenței e sinceră și directă, precum Christine (lăudabil 
de autentică prin intepretarea lui Saoirse Ronan) – Greta Gerwig nu se ferește de 
onestitățile acelui girl talk despre sex și masturbare, nu se sfiește de înjurături și 
nu ascunde micile dezamăgiri raportate dragostei sau micile frustări ale liceului. 
Regizoarea punctează acele acțiuni tipice, primele bucurii și răzvătiri, dar nu cade 
în clișeic, manipulând foarte bine economia narativă a acțiunii; momentele nu 
sunt redundant lungite într-o încercare de preamărire nostalgică a tinereții à la 
teen movie. În schimb, trăim odată cu Lady Bird momentele esențiale în proce-
sul ei de maturizare, într-un anume rawness, ne regăsim în sentimentele ei, de la 
prime iubiri ratate, la balul cu cea mai bună prietenă și la neînțelegerile cu părin-
ții, și descoperim împreună„atenția-adică-iubirea“ pe care i-o poartă mama ei. 
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The Shape of Water 
SUA, 2017
regie: Guillermo del Toro

de Alina Stănescu

Ultimul film al lui Guillermo del Toro este povestea de dragoste a unui cuplu 
neobișnuit: o femeie de serviciu mută care lucrează într-o bază guvernamentală 
secretă și un amfibian găsit în Amazon ce se află sub pază militară. Aceasta se 
întâmplă pe fundalul sumbru al unui Baltimore din anii ’60 bântuit de obsesiile 
personale ale regizorului  – cadrul socio-politic al Războiului Rece, unde perso-
najele considerate anomalii, fie pentru că au altă rasă, orientare sexuală, dizabi-
lități sau pentru că sunt femei, nu sunt bine văzute de colonelul american aflat 
la conducere. La fel ca în alte filme ale sale, regizorul se joacă și aici cu genurile, 
oscilează între o poveste de tip dark-fantasy și influențe ale filmelor de serie B cu 
monștri, influențele comediilor slapstick sau musical-urilor din Perioada de Aur 
a Hollywoodului, totul într-un omagiu adus cinemaului de altădată.

Del Toro a declarat că nu a folosit niciodată fantezia ca pe o metodă de es-
capism sau una de tip exploatativ, ci ca pe o metodă de descifrare a realității. El 
folosește instrumentele fantasy-ului și ale horror-ului pentru a se juca cu granița 
dintre ceea ce este vizibil și ceea ce nu poate fi văzut din realitatea care ne în-
conjoară. Cadrul anilor din timpul și după cel de-al doilea Război Mondial este 
preferat de regizorul care a copilărit în acea perioadă și avea toate trăsăturile 
unui copil arian, dar prea slab și deschis la culoare ca să poată fi considerat per-
fect, astfel încât a trăit sub stigma de ciudat , refugiindu-se în cărțile despre artă, 
benzile desenate și basmele cumpărate de tatăl său. Încă din copilărie, Del Toro a 
început să-și deseneze în carnețele creaturi fantastice care aveau să se regăsească 
în filmele sale de mai târziu, printre care și amfibianul din „Creatura din Laguna 
Neagră“/„The Creature from the Black Lagoon“ (r. Jack Arnold, 1954). Reimaginat 
prima oară în seria „Băiatul din iad“/„Hellboy“ (r. Guillermo del Toro, 2004) cu 
influențe din benzile desenate și cultura pop, în personajul Abe Sapiens (Doug 
Jones), o creatură care trăiește într-o bază guvernamentală pentru apărarea sta-
tului american care se folosește de mutanți. Monstrul din laguna amazoniană 
se întoarce în ultimul film al autorului, de astă dată insistându-se pe umanizare 
pentru a-l putea face atractiv în perspectiva unei povești de dragoste cu o femeie. 
Așa cum Ofelia (Ivana Baquero) din „Labirintul lui Pan“/„Pan’s Labyrinth“(2006) 
este portretizată ca protagonista unui basm, o prințesă din adâncurile pământu-
lui care s-a pierdut la suprafață, așa și Elisa Esposito are propria ei biografie, de 

această dată legată de adâncurile mării. Ea e găsită la marginea unui râu, mută 
și părăsită, aproape ca Mica Sirenă care și-a jertfit vocea pentru care era recu-
noscută în propriul regat pentru a trăi printre oameni. 

Curiozitatea de copil le-a împins pe ambele personaje să se rătăcească în 
lumea oamenilor, în ciuda avertizărilor, și să-și piardă amintirile despre locul 
de care aparțin, dar ale căror urme revin unul câte unul în realitatea înconjură-
toare. Elisa are o relație specială cu apa – rutina ei zilnică implică un timp pre-
lungit băii în cadă unde se masturbează, urmată de alte sarcini de zi cu zi. De 
asemenea, felul ei de a se apropia de amfibian este prin oferirea de ouă pe care 
le ține în apă fiartă, prin îngrijirea lui în cada din casa ei atunci când îl salvează 
de la baza militară, și prin momentul de intimitate dintre ei într-o baie inundată 
până sus, spre exasperarea vecinilor de dedesubt. Într-un cadru care amintește 
de „Sărutul“ lui Klimt, Del Toro se joacă cu mijloacele de expresie încă o dată, 
separând basmul colorat și care prinde mișcare de realitatea exterioară în culori 
gri și reci. La fel ca Mica Sirenă, Elisa are un moment în care își recapătă glasul 
și îi cântă iubitului ei: You’ll never know (just how much I love you, într-o secvență 
alb-negru care recreează secvența din „Joben“/„Top Hat“(r.  Mark Sandrich, 1935), 
de această dată cu Elisa în rolul lui Ginger Roberts și cu prietenul ei amfibian în 
cel al lui Fred Astaire. 

Sexualitatea Elisei este cea a unei Ofelii ajunsă la maturitate, neglamourizată 
în stilul specific al filmelor hollywoodiene cărora li se face omagiu, întrucât nu 
se sfiește să o arate în intimitatea ei, dimineața, chestionând felul în care sunt 
portretizate personajele feminine în filmul american timpuriu. Nu este singurul 
personaj dintr-o categorie marginală a acelei perioade care primește un interes 
deosebit, același lucru întâmplându-se și în cazul prietenei ei afro-americane, 
prietenului ei homosexual și al altor personaje care primesc un background mai 
complex decât ar fi primit, poate ca personaje de umplutură, în perioada anilor 
respectivi. Personajul colonelului american, în schimb, este după un tipar exclu-
siv negativ, pentru a ilustra opresiunea realității exterioare materalizată într-un 
singur personaj, și singurul a cărui obsesie să distrugă noua realitate care se cre-
ează (basmul celor doi) se prelungește până la sfârșit când, inevitabil, îi ucide, 
chiar cu prețul vieții, dominat de un fanatism promovat de război. Soarta Elisei 
și a amfibianului rămâne sub un semn incert, la fel ca în „Pan’s Labyrinth“, și 
este momentul în care basmul și realitatea se separă definitiv, pentru a ridica un 
semnal de alarmă al unei realități potrivnice în care copiii nu pot supraviețui, 
poate cea mai mare frică a autorului ajuns la maturitate.
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The Post
SUA, 2017
Regie: Steven Spielberg

de Bogdan Balla

Ultimul film al lui Spielberg apare ca un proiect interludiu în filmografia rezigo-
rului, conceput mai degrabă ca un manifest socio-politic, el însuşi declarând că 
a abandonat pentru o perioadă „Ready Player One“ (blockbuster-ul sci-fi bazat pe 
romanul lui Ernest Cline), a cărui lansare a fost programată în martie, pentru a 
lucra la „The Post“. Decizia vine în condiţiile unei dorințe de a condamna o serie 
de politici agresive a administraţiei Trump faţă de mass-media preşedintele ma-
nifestând public în diferite ocazii un discurs critic la adresa presei pe care adesea 
a reprobat-o, atacat-o direct sau a etichetat-o ca generator de fake news în funcţie 
de discursul politic favorabil sau nu conducerii. Deşi un film istoric/biografic cu 
acțiunea plasată în anii ’70, „The Post“ propune tangențe puternice cu prezentul, 
perfect rezumate în sentinţa verticală pe care Ben Bradlee (Tom Hanks) o formu-
lează referitor la libertatea presei: „The only way to protect the right to publish 
is to publish!“ („Singurul mod de a proteja libertatea de a publica e să publici!“).

The New York Times publica în 1971 o serie de informații guvernamentale 
privitoare la imposibilitatea câștigării războiului din Vietnam, bazate pe un stu-
diu al lui Robert NcNamara (interpretat de Bruce Greenwood). Deşi acesta anun-
ţa cu mult timp înainte iminenţa eşecului şi situaţia precară din Vietnam, nu a 
influenţat în vreun fel poziţia autorităţilor privitoare la război, care a fost dus 
mai departe într-un lanţ de manipulări publice privind o graduală îmbunătăţire 
politică şi certitudinea victoriei. Publicarea informaţiilor secrete este însă opri-
tă atunci când guvernul intentează un proces ziarului New York Times, care e 
obligat printr-o hotărâre judecătorească să oprească publicarea de noi informa-
ţii guvernamentale. Katherine Graham (Meryl Streep) e prima femeie care ajun-
ge la conducerea Washington Post, primind poziţia după moartea soţului său, 
iar Ben Bradlee e unul din redactorii care încearcă să ridice statutul ziarului în 
condiţiile unei posibile deprivatizări şi, în acelaşi timp, să concureze cu celălalt 
gigant, New York Times. Bradlee reuşeşte, prin intermediul lui Ben Bagdikian, 
redactor asistent al The Post, să intre în posesia a patru mii de pagini din studiu 
pe care întreaga echipă de redactori începe să-l aprofundeze în vederea publică-
rii. Având însă în vedere hotărârea judecătorească ce a oprit New York Times din 
a continua să lanseze informaţiile în presă şi faptul că cele patru mii de pagini 
provin de la aceeaşi sursă, publicarea altor detalii din dosar de către Washington 
Post ar însemna o sfidare a hotărârii Curţii. Decizia publicării rămâne a fi luată 
de Katherine, care e pusă în postura unei duble constatări: informaţiile au efect 
pregnant la nivel politic, dar în acelaşi timp cariera ei şi întreaga redacţie ar pu-
tea fi desfiinţate.

„The Post“are un element feminist puternic prin evoluţia lui Katherine de la 
dubiile şi neîncrederea unei redacţii confruntate cu un profit din ce în ce mai li-
mitat, care atribuie eşecul financiar conducerii unei femei, la asumarea riscului 
de a fi închisă şi fermitatea alegerii din final pe care, de altfel, se sprijină succesul 
ulterior al publicaţiei. În esenţă, filmul e o depărtare asumată de stilul bombas-
tic al lui Spielberg, fără să vină cu vreo propunere cinematografică inovatoare, 
deşi decorurile şi întregul cadru istoric au o matematică atentă a detaliului, iar 
filmarea pe peliculă de 35mm ajută estetica istorică şi conferă mai multă auten-
ticitate imaginii. Însă esenţiale pentru film sunt mai degrabă aspectul narativ şi 
mesajul politic, care oferă actualitate şi subliniază nevoia imperioasă a libertăţii 
presei, mai ales în secvenţa de final, în care Curtea Supremă îşi pronunţă verdic-
tul: „părinţii fondatori au dat presei libere protecţia de care are nevoie pentru 
a-şi împlini scopul esenţial: să servească guvernaţilor, nu guvernanţilor“. 
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Darkest Hour 
SUA – Marea Britanie, 2017
regie Joe Wright

de Laurențiu Paraschiv

Dacă în „Atonement“ (2007), același Joe Wright aborda subiectul operațiu-
nii Dynamo direct, din perspectiva unui soldat blocat pe plaja de la Dunkirk, în 
„Darkest Hour“ o face indirect, din perspectiva omului care a inițiat această ope-
rațiune. Bineînțeles, există și aici o secvență care ilustrează frica prizonierilor 
ce-așteaptă salvarea care-ntârzie să apară, dar scopul ei e doar de a da o mai mare 
greutate punctului culminant și nimic din ea nu se-apropie de spectaculozitatea 
cadrului secvență de aproximativ cinci minute din „Atonement“. În niciunul din-
tre cele două filme, însă, subiectul respectiv nu joacă rolul principal. Dacă filmul 
din 2007 propune o poveste de dragoste întreruptă de începerea războiului, re-
spectivul este un simplu portret, al lui Winston Churchill, interpretat magistral 
de Gary Oldman, în care se încearcă umanizarea acestuia. Aspectul vieții poli-
tice nu e ignorat (filmul e însăilat de discursuri politice rostite în cadrul adună-
rilor de partid, de la prima până la ultima secvență, care reprezintă două astfel 
de discursuri), ba chiar ocupă o pondere egală cu cea a vieții personale, însă tot 
ceea ce este politic este prezentat ca fiind o extensie a personalului. În scurta 
perioadă din viața sa pe care alege să se concentreze, de la alegerea în funcția de 
prim-ministru până la declanșarea operațiunii Dynamo, Wright îi justifică toate 
alegerile ca fiind datorate personalității sale. Suntem chiar lăsați să credem că 
Churchill ar fi ajuns să nu mai trimită ajutoare la Dunkirk dacă și-ar fi ascultat 
colegii, dar într-un final o face, emoționat fiind de propria-i dactilografă al cărei 
frate se numără printre prizonieri. De altfel și secvența pilon a filmului, cea în 
care își înfrânge teama și renunță la mașina personală în detrimentul metroului, 
unde e dispus să-i asculte pe cei pe care-i reprezintă, îl înfățișează tot ca pe un 
om al oamenilor. Astfel, decizia de a nu se alia cu Hitler și de a încerca să salveze 
soldații din Franța nu reprezintă numai decizia lui, ci a întregului popor britanic. 
Personajul său e reprezentat ca fiind uman în toate privințele, ca luând decizii 
numai în acord cu părerile celorlalți, dar, mai mult decât atât reprezintă o oglin-
dire a poporului britanic, o individualizare a acestuia printr-un simplu exemplu. 

7_Recenzie 
de carte_ 
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de Andreea Chiper
      

Venind în completarea unei literaturi sărăcăcioase pe filon cinematografic (puține 
publicații pertinente și puține traduceri din lecturile esențiale), o antologie criti-
că despre perioada obscură a filmului nouăzecist românesc constituie un excelent 
prilej de semnalare și dărâmare a miturilor învechite rămase în imaginarul colectiv. 
Eseurile din Filmul tranziției, coordonat de Andrei Gorzo și Gabriela Filippi (și pu-
blicat în 2017 la editura Tact, sub acoperișul colecției Cinemag) investighează prin 
mai multe artere cultural-istorice resorturile care au declanșat confuzia din anii re-
spectivi și din receptarea ulterioară a filmelor răsărite pe un eșafodaj istoric instabil. 

Obiectul cinematografic din anii ’90 – așa dezordonat și greu de clasat - s-a do-
vedit în fapt unul din straturile întregului construct social de după Revoluție, când 
trecerea de la economia de stat la cea capitalistă a șubrezit toate sectoarele vieții 
românești. Felul cum diverse rotițe din mecanismul post-revoluționar au influențat 
cinemaul este diagnosticat încă din forma volumului, divizat în trei capitole mari 
(deși unele eseuri mai sar granița și categoriile fuzionează); grosso modo vorbind, 
prin împărțirea asta scrierile analizează ideologii (refractate cel mai adesea din co-
munism), instituții fundamentale și câteva stilistici dominante care au conturat fil-
mul vremii. Volumul se deschide  cu un tour de force demitizant, eseul polemic al 
Gabrielei Filippi deconstruind sistematic parti pris-urile din criteriul valoric al cen-
zurii și glorificarea unor figuri așa-zis eroice prin disidența adresată comuniștilor. 
De dragul unei răzbunări simbolice a cineaștilor zgândăriți de regim (cumva pretext 
pentru autorăzbunare), bună parte din critică - și totodată din opinia publică - s-a 
aliat împotriva cenzorului socialist și s-a entuziasmat (adesea excesiv și nejustifi-
cat) în fața unor producții într-adevăr vătămate, dar majoritatea departe de a fi ca-
podopere. Atitudini similare se vădesc și la nivel tematic, în obsesii narative care au 
tot recidivat prin filmele anilor ’90, defulări patetice în clișee, voite recuperatori ai 
deceniilor de libertate furată. De pildă, anticomunismul ostentativ s-a manifestat 
ca o conduită de la sine înțeleasă în filmele vremii (prin subiect și personaje), pre-
lungind violența din toate mediile artistice față de regimul proaspăt dărâmat (după 

Filmul Tranziției cum explică pe larg Claudiu Turcuș în eseul său). Costi Rogozanu se folosește de 
același criteriu pentru a demonstra existența unei voci unitare care înghite toate 
viziunile regizorilor concentrați în mare pe aceleași scheme și tematici care iau cu 
asalt trecutul recent. Altă pistă a maniilor regizorale nouăzeciste este sexualitatea 
gratuit-ridicolă, refulată în pudibonderiile cenzurii socialiste și explodată imediat 
după eliberare. În De mult vreau să te fut, Iulia Popovici studiază agresivitatea sexuală 
(popularizată atât prin filme, cât și prin alte canale media - televiziunea și ziarele de 
scandal), depistând în proliferarea scenelor de viol nu doar o răscumpărare a reținerii 
din comunism, ci chiar și un ușor glisaj spre desconsiderarea și inferiorizarea femeii.  

Există în nouăzecism și tropi ai unei istorii fușerite, rămasă necorectată până în 
contemporaneitate. Adâncind mai en derriere investigația, Raluca Durbacă (în exce-
lentul Naționalism și negaționism în cinemaul românesc) clarifică niște mecanisme 
mai vechi ale manipulării și denaturării istoriei în scopuri politice, în care a rămas 
înnămolită conștiința socială de masă și după căderea regimului comunist. Legendele 
naționaliste, demonizarea străinilor și preaslăvirea eronată a unor portrete istorice 
au alterat într-atât tabloul trecutului istoric, încât miturile persistă și azi. Similar, 
Alexandru Matei sancționează falsa promovare a adevărului absolut - recuperat din 
rămășițele comunismului - pe care o găsim în Memorialul durerii, serial documentar 
ce intenționa să dezvelească straturi de adevăr din povestea socialismului românesc, 
dar care se încâlcește azi în propriile deraieri senzaționaliste.

În capitolul dedicat instituțiilor care au pus în mișcare cinematografia în primul 
deceniu de film liber (pe model defectuos și în cele din urmă eșuat), autorii se adân-
cesc ceva mai mult în problemele puse de tranziția dintre epoci. Grație glisării co-
mun-privat din economie, transformarea proprietății de stat în bunuri individuale 
a produs, cel puțin în spațiul cinematografic, forme instabile de gestiune instituți-
onală, care s-au autodizolvat repede. Fie că vorbim de studiouri răsărite din vechiul 
corpus dominant, conduse de cineaștii influenți ai  perioadei (cei mai importanți ră-
mânând și astăzi intens discutați și adesea investiți din oficiu cu har absolut: Mircea 
Daneliuc, Dan Pița, Sergiu Nicolaescu; o foarte bine documentată lucrare găsim la 
Bogdan Jitea) sau de supraviețuirea scurtă și lamentabilă a „fabricii de documenta-
re“ Sahia (a cărei decădere e anchetată de Andra Petrescu), peisajul nouăzecimii e 
cocoțat pe un edificiu fragil. Trecerea de la sistemul comasat din socialism la pri-
vatizarea galopantă a ramurilor de producție și distribuție a marcat inclusiv gustul 
auditoriului. Cinemateca Română e unul din exemplele grăitoare (simptomatică e 
aici și închiderea în masă a cinematografelor, începută în anii ’90 și continuată după 
2000), plusând la conturarea unei paradigme estetice pe care se vor sedimenta pre-
valent viziunile cineaștilor nouăzeciști. De la curatoriat la canon (Mihai Fulger) ches-
tionează cu abilitate acest teren, iar una din cele mai interesante vertebre urmărite 
este critica vremii. Pe lângă influența în configurarea canonului, criticii își arogă 
puterea de a trasa o punte foarte concretă între cinemaul auteurist și mainstream-ul 
pur comercial (cum inspectează și Radu Toderici în Deceniul autorilor), promovând 
însă ambiguu cinemaul considerat de artă. De la o neînțelegere a termenului, la o 
înțelegere destul de vagă și pe alocuri eronată, ambele falii ale revistei Cinema- cea 
căzută și cea actual-nouăzecistă (Noul Cinema)- tratează conceptul de departe, fără 
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a metaboliza pe deplin istoria auteurismului și cumva mistificând nimbul de creație 
totală atașat unor filme. 

Probabil cele mai savuroase exerciții de analiză sunt cele din final, care pun sub 
lupă stilisticile dominante pe piața de film după căderea ceaușismului. L-aș alătura 
aici și pe Alex Cistelecan: în eseul lui despre clasa de mijloc -ruptă în două și fâțâită 
prin peisajul autohton al cinemaului- discută cu un umor tăios câteva filme nouăze-
ciste cu personaje scindate și ele în reorganizarea socială. Tot aici, un demers foarte 
izbutit îi aparține lui Andrei Șendrea, care schimbă centrul de iradiere al interesu-
lui și se distanțează de formula Pița-Daneliuc-Pintilie, evocată cu precădere (cum 
face și Ionuț Mareș în ultima secțiune a cărții). Și fără-ndoială că Daneliuc este cel 
mai menționat cineast, mulți discutându-l ca antimodel pentru filmele lui de după 
revoluție, iar Andrei Gorzo dedicându-i un eseu special, despre metamorfoza și ver-
va artistică a regizorului, odată scăpat de constrângerile politice. Șendrea alege în 
schimb să comenteze panorama debuturilor românești din acei ani (cu focus pe trei 
cazuri mai interesante), dezolantă și ea prin mulțimea de experimente bălăcite în 
exces sau confuzie. Mergând mai departe, Cătălin Olaru pătrunde în spațiul come-
dioarelor românești din primii cinci ani de după Revoluție, în general filme picurate 
cu glumițe neaoșe, care fie satirizează (din nou) comunismul, fie își asumă libertăți 
prost înțelese și stângaci gestionate. Cu un aer ludico-ironic, eseul își are pandantul 
în textul lui Christian Ferencz-Flatz, care despică structura comică din filmele lui 
Nae Caranfil prin grile analitice mai rigide, cu o pânză care se întinde până în istoria 
comicului și determinările antropologice ale genului. De altfel, diversitatea vocilor 
imprimă o suprafață eterogenă volumului și este detectabilă la modul cel mai evident 
chiar în textele care sondează esteticile cineaștilor. Stilistic, autorii trec din registre 
pretențios-academice (eseul lui Ferencz-Flatz e cel mai rafinat exemplu de abilitate 
discursivă, în care analiza și invocarea aparatului teoretic sunt încleiate într-un stil 
foarte fluid), în chei retorice care se joacă savuros cu instrumentarul lingvistic (de 
pildă, maniera savant-bășcălioasă a lui Andrei Gorzo se potrivește mănușă scizurii 
dintre Daneliuc cel pre- și postdecembrist pe care o analizează). 

Cartea poate marca o bornă în critica de film contemporană, e o radiografie reu-
șită a unor ani cinematografici din care am rămas cu un vârtej greu de operat, atât 
ca spectatori medii, cât și ca cinefili mai experimentați. Și așa cum Noul Cinema 
Românesc a constituit ieșirea din nodul gordian nouăzecist și începutul transgresării 
spre formule estetice mai limpezi, spre o vizibilitate mai mare în arena festivalurilor 
- iar asta mai mult decât episodic, cum s-a întâmplat anterior, prin excepții împă-
mântenite în realitatea festivalieră din anii comunismului (vezi cazurile Daneliuc și 
Pintilie) - e posibil ca Filmul tranziției (alături de alte volume relevante) să facă parte 
dintr-o orientare nouă în studiul cinemaului românesc. 

Editura Tact a publicat în ultimii ani câteva lucrări- colective sau individuale- care îndreaptă palierul criticii și teori-
ei de film spre direcții mai puțin stăbătute (câțiva dintre autorii volumului regăsindu-se și în alte contexte eseistice, 
de pildă Cristian Ferencz-Flancz cu Incursiuni fenomenologice în noul film românesc sau Andrei Gorzo prin Imagini 
încadrate în istorie, studiul lui despre regizorul maghiar Miklós Jancsó). De menționat este și Politicile filmului, o an-
tologie de texte care tratează Noul Val Românesc dintr-un corpus variat de interpretări.7_
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Cotații filme G. Mușat

5 - capodoperă 3 - merită văzut4 - trebuie văzut

L.Paraschiv E.Vasilache B. Balla C. Boto

2 - poate fi văzut, în lipsă de alternative 1 - pierdere de vreme

T. Galgoțiu A. Chiper A. Mircioi C. Vasile T. Leu D. Velicu A. Stănescu

1_ Soldații (r: Ivana Mladenovici)  4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3

2_ Happy End (r: Michael Haneke) 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2

3_ C.M.B.Y.N. (r: Luca Guadagnino) 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4

4_ Ava (r: Léa Mysius) 3 3 3 5 4 4 4 4 4

5_ The Square (r: Ruben Östlund) 3 4 4 1 5 5 3

6_ Țara Moartă r: Radu Jude) 4 4 5 4 4 4 4 5

7_mother! (r: Darren Aronofsky) 4 4 1 1 4 2 1

8_ Twin Peaks: The Return(r: David Lynch) 5 5 4 3 4

9_ Visages Villages(r: Agnès Varda, JR) 5 4 5 5 5 4 3

10_ The Killing of a Sacred Deer (r: Yorgos 
Lanthimos) 3 4 4 4 3 4 4 5

11_ I, Tonya (r: Craig Gillespie) 3 3 3 2 3 3 3 3

12_ Un Pas în Urma Serafimilor (r: Daniel 
Sandu) 2 1 1 1 1 1 2 1 3

13_ Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc 
(r: Bruno Dumont) 4

2 1 1 5 3 2 2

14_ Una Mujer Fantástica (r: Sebastián 
Lelio) 4 4 4 4 5

15_ You Were Never Really Here (r: Lynne 
Ramsay) 3 4 3 2 2 3

16_ Fotbal Infinit (r: Corneliu Porumboiu) 3 2 3 3

17_ Austerlitz (r: Sergey Loznitsa) 5 4 4 5

18_ Nelyubov(r: Andrey Zvyagintsev) 3 4 4 3 1 3 3

19_ Le concours (r: Claire Simon) 5 5

20_ 120 BMP (r: Robin Campillo) 4 4 4 4 5 4
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