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FILM MENU #29
 CANON ȘI CINEFILIE I
Perioada dificilă a ultimilor doi ani a întârziat multe, printre 
care și apariția unui nou număr al acestei reviste. Totuși, în 
sfârșit inspirăm adânc în piept un suflu al speranței pentru ce 
va să vină – rămâne de văzut dacă o speranță naivă sau ilu-
zorie, întrucât multe anxietăți încă ne macină prezentul – și vă 
propunem să zăbovim asupra două subiecte vitale ale discur-
sului despre cinema-ul contemporan: 
canonul și cinefilia.

Abordarea problematicii canonului cinematografic și a cine-
filiei vine ca o constatare a stării de fapt. Să-l cităm pe Olivier 
Assayas, al cărui manifest de anul trecut îl publicăm acum în 
traducere, și să spunem lucrurilor pe nume: cinema-ul se află 
în criză. Pare-se că a fost așa dintotdeauna, dar, acum mai 
mult decât niciodată, zimții acestei crizei se arată ascuțiți și 
devine urgent a o adresa. E o criză a valorilor, în care bătăliile 
canonului sunt la ordinea zilei, în care cinefilia veche se con-
fruntă cu cea nouă, în care devine necesar să privim critic 
către trecut și să punem sub lupă ce s-a decantat în interio-
rul istoriei cinema-ului. E o criză a industriei, unde s-au con-
solidat hegemonii și unde sectorul independent se luptă să 
reziste, ca să nu mai vorbim de alte susțineri ale domeniului 
(financiare și altfel) care nu se întâmplă, în ciuda muncii asi-
due a cineaștilor. E o criză a cinematografului ca spațiu fizic, 
în care cutumele spectatorului s-au schimbat și platformele 
de streaming au luat avânt – dar poate aceasta este și intra-
rea într-o nouă eră a cinema-ului. Pe cât se află în criză, pe 
atât cinema-ul evoluează - așa cum sugerează și notele asu-
pra noului limbaj critic și cinematografic pe care le aduc cărți 
precum Audiovizualul în opoziție al Irinei Trocan.

În tot acest context, misiunea de a trece (sic) în revistă 

problematici ale canonului cinematografic nu are cum să fie un 
demers exhaustiv și ne asumăm că nu putem oferi un răspuns 
satisfăcător tuturor întrebărilor care îi privesc statutul din 
prezent. Ceea ce putem face, prin prisma propriilor experiențe 
și în cadrul a două numere dedicate, cel de față și următorul, 
e să interogăm acele grile care au consolidat canonul, să-l tr-
agem la răspundere acolo unde a devenit prea limitativ – în 
special acolo unde a lăsat deoparte aportul feminin, pe ecran, 
dar și în spatele camerei, acolo unde a preferat niște conforta-
bile norme clasice și unde și-a apropiat stângaci cinema-ul 
din afara spațiului transatlantic. Ne oprim, așadar, în acest 
număr, asupra unor cineaste ca Germaine Dulac, pe care isto-
ria filmului nu a tratat-o întotdeauna cu atenția cuvenită, dar 
și asupra unor regizoare contemporane de documentar, cum 
este Sung-A Yoon. Privim critic relația cinematografului nipon 
cu cel universal, dar și modurile în care Noile Valuri s-au sed-
imentat în recepția critică, plecând de la cinema-ul iranian și 
cel din Taiwan. Abordăm raportarea noastră la audiovizual și 
prin prisma unor circumstanțe personale, ale canonului privat 
și a modului în care acesta s-a format la nivelul generației no-
astre, crescute cu CD-uri bootlegged parvenite de la rude, dar 
și analizând relația pe care o avem cu subiecte care ne-au fost 
mijlocite de televizor, cum este cazul Revoluției Române, ca 
fenomen media.

Către final, altădată v-am fi urat să ne revedem în cadrul Cine-
clubului – și aceasta rămâne speranța, că așa ne vom revedea 
cât mai curând – dar, având în vedere dificultățile cu care se 
confruntă sectorul cultural, la nivel local, dar și internațional, 
apelul pe care îl facem acum către dumneavoastră este să ne 
revedem la oricare film, în cinema sau poate chiar la Cine-
matecă. Cu atât mai bine dacă este un film autohton și nu unul 
al acelor infinite serii hegemonice care continuă să acapareze 
spațiul cinema-ului, și fizic și în online, mai nou.

Teodora Leu



pentru Sorin
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Câmp de maci
România, 2020 

regie: Eugen Jebeleanu
scenariu: Ioana Moraru
imagine: Marius Panduru
montaj: Cătălin Cristuțiu
art director: Velica Panduru
distribuție: Conrad Mericoffer, Alexandru 
Potocean, Radouan Leflahi, Florin Caracala, 
Cendana Trifan, Ionut Niculae, Alex Calin, 
Rolando Matsangos, George Piştereanu

de Flavia Dima

Petalele macilor din debutul în film al regizorului de teatru și actorului Eugen Jebeleanu nu 
se rup pentru a afla dacă se iubește sau nu se iubește. Ci pentru a se afla dacă se știe sau 
nu se știe.

Desigur, florile titulare sunt o trimitere metaforică către compoziția anumitor cadre din mie-
zul filmului, în care scaunele de cinematograf par petalele, iar uniforma neagră a jandarmu-
lui Cristi (Conrad Mericoffer, într-un remarcabil prim rol principal în cinema) este o sămânță 
solitară. Acțiunea filmului are loc pe durata a ceea ce, judecând după peisajul urban, pare 
a fi un final de iarnă, friguroasă și austeră, în timp ce interioarele emană o căldură care 
adesea devine sufocantă pentru cei prinși între cei patru pereți ai clădirilor, cele patru laturi 
ale cadrului. Fapt ce ține și de construcția formală a filmului - imaginea semnată de Marius 
Panduru își păstrează o distanță considerabilă și o poziție fixă în exterior, în timp ce, odată 
aflată înăuntru, camera plutește la o distanță foarte mică de chipurile personajelor. O meta-
foră vizuală aparent simplă, dar extrem de eficace în economia unui film în care desfășură-
rile de forță majore sunt cele ale jocului actoricesc și ale scenariului, ambele șlefuite până 
la netezire. Iar asta în sensul cel mai bun al expresiei - înțelegem din interviuri că repetițiile 
pentru film au durat patru luni de zile. Pe această suprafață lină poate glisa apoi cu ușurință 
unul dintre cele mai bune filme românești ale anului; încă o dovadă a faptului că Noul Cine-
ma Queer1 a prins în sfârșit rădăcini solide în România.

Câmp de maci este cel de-al doilea film care pornește de la seria de incidente homofobe 
ce s-au petrecut de-a lungul deceniului trecut când s-au proiectat filme queer la Sala Horia 
Bernea a Muzeului Țăranului Român. Însă este primul regizat de un artist queer out și asu-
mat, Eugen Jebeleanu (co-fondator al trupei de teatru Compagnie des Ogres, alături de 
partenerul său, Yann Verbugh), cunoscut mai ales pentru activitatea sa din domeniul teatru-
lui și performance-ului - din care aduce după sine și doi dintre actorii săi fetiș, în primele (și 
sper că nu și ultimele) lor roluri în cinemaul românesc: Florin Caracala (din Ea e băiat bun, 
one-man-show, 2015) și Radouan Leflahi (din Itinerarii, spectacol de teatru, 2019). Filmul 
este, pe scurt, a day in the life of Cristi, un jandarm care încă nu și-a dezvăluit public se-
xualitatea, care este detașat să calmeze protestul unui grup de protestatari tradiționaliști la 

1 Care, conform criticului B. Ruby Rich, cea care a teoretizat conceptul, este o mișcare transnațională, 
ce răsare și se reînnoiește în spații cinematografice naționale distincte, de regulă după ce acestea au avut și 
noi valuri „tradiționale”, orientate mai degrabă înspre reînnoire formală și estetică.
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proiecția unui film gay - în timp ce este așteptat acasă de iubitul său dintr-o relație la distan-
ță, Hadi (Leflahi). Un incident din timpul intervenției instigat de un bărbat (Caracala) riscă 
nu doar să-i saboteze cariera, ci și să îi dezvăluie identitatea sexuală în fața colectivului 
său de muncă, declanșând o poveste ce nu doar încapsulează adversitățile cu care se 
confruntă comunitatea LGBTQ+ în România, dar care încearcă să și sondeze cât poate pe 
parcursul celor 82 de minute ale sale și-n perspectivele din afara comunității, iar asta într-
un mod nuanțat. De exemplu, este interesantă raportarea filmului la o mână de personaje 
care nu sunt homofobe sadea, dar încă mai au niște homofobie internalizată. Departe de 
a-i ține doar la nivelul de „nu mă interesează atâta vreme cât o fac acasă”, scenarista Ioana 
Moraru și Jebeleanu le oferă personajelor lor conflicte interioare, idiosincrazii, contradicții și 
ipocrizii - așa cum găsim mai degrabă între semenii noștri vii decât între stereotipuri.

Însă, dincolo de aspectele queer ale poveștii, intervine și o observație asupra mediului inte-
rior al unei meserii care, altminteri, trebuie să pară din exterior complet opacă. Deși asistăm 
la un abuz al forțelor de ordine când vedem cum colegii se întrec să-l acopre pe Cristi, acest 
aspect nu este unul schematizat sau uniform, nu este unul care să fie acoperit sub un pa-
naceu de discurs anti-corupție moralizator. Ci, dimpotrivă, fiecare dintre colegi are motive-
le sale pentru a participa în mușamalizarea incidentului: carieristul nu vrea să aibă proble-
me la comandament, altul îl înțelege, „frate, că și eu aș fi făcut la fel”, iar jandarmul Mircea 
(Alexandru Potocean) o face pentru că pare să fie realmente singurul lui prieten dintre co-
legi. Acesta din urmă dă filmului și o notă distinctivă de buddy movie de-a lungul ultimelor 
două acte, însă ce este interesant la relația lor de amiciție, construită cu multă candoare 
în film, este tocmai faptul că s-ar putea prea bine să fie ridicată pe nisipuri mișcătoare: știe 
Mircea de homosexualitatea lui Cristi? Și dacă nu știe, atunci oare se va nărui totul între ei 
dacă află?

N-aș dori să pic aici într-un teritoriu previzibil și să trasez o comparație cu 5 Minute (2019) 
al lui Dan Chișu, un film pornit practic de la aceeași premisă și tot cu-n jandarm ca personaj 
central (și de-ar fi să menționăm o singură diferență, e că MȚR-ul lui Chișu este ARCUB-ul 
de pe Batiștei, în timp ce-al lui Jebeleanu este Cinema Studio de pe Magheru; ce e intere-
sant e că ambele săli sunt momentan închise). Dar dacă este un element major care impor-
tă aici, dincolo de diferențele majore în ce privește narațiunea și genul cinematografic, este 

faptul că, în tandem, ele relevă raportarea la un asemenea incident prin prisma sexualității 
și a vieții private. Protagonistul lui Chișu este un Mihai Călin pater familias care, dincolo de 
tămbălăul mass-media și de asertivitatea sa, are clare dificultăți în a menține controlul său 
simbolic asupra femeilor dimprejuru-i (soția cu care împarte un pat mort, fiica cu tendințe 
liberale/progresiste, jurnalista care-l hăituiește). La Jebeleanu, însă, vedem un jandarm 
despre care avem foarte puține detalii personale, însă substanțiale - cel mai important fiind 
faptul că este closeted, cel puțin în cadrul colectivului de muncă; sora sa, o apariție scurtă 
și memorabilă la începutul filmului, fiind conștientă de sexualitatea lui, dar și aruncând o 
ghiulea ambiguă, pomenind de existența unor relații hetero anterioare. Lucru care, știm 
prea bine, e insuficient să ni-l facă pe Cristi bisexual a priori fără ale informații la dispoziție. 
Cert este faptul că, în duba de jandarmerie, el performează straightness-ul în fața colegilor 
de celulă, acuzând o recentă despărțire de o oarecare Anca ce pare a fi de domeniul ficti-
vului. Totodată, este semnificativ și faptul că se află într-o relație la distanță cu un partener 
care trăiește la rândul lui în parametri intersecționali: într-un mic moment din cadrul primului 
act, Cristi se uită prin crăpătura ușii la rugăciunea de seară a lui Hadi. Mai devreme, cei doi 
tocmai evitaseră o ceartă despre o posibilă escapadă de-un weekend în momentul în care 
străinul înțelege tacit că, spre deosebire de Franța, ei nu se pot afișa ca fiind out în public.

În orice caz, cu siguranță iese câștigătoare drama unui bărbat nevoit să-și ascundă sexuali-
tatea într-un context în mod tradițional machist, față de încă o poveste a unui bărbat straight 
care-și scapă viața de sub control din propria sa neatenție. Și este o dramă care spune câte 
ceva despre Zeitgeist, despre o reînnoire, nuanțare a perspectivelor în artă despre forțele 
de ordine, dar și despre ramuri mai degrabă invizibile ale comunității LGBTQ+ (ne gândim 
aici la acele persoane care nu lucrează în meserii liberale și nu au cercuri sociale ca atare, 
ori sunt stabilite în marile centre urbane ale țării). Deși scris la mult timp după ce Câmp de 
maci și-a încheiat producția efectivă, noul roman al lui Adi Schiop, Să ne fie la toți la fel de 
rău (2021, Polirom Ego), privește la rândul său spre viața unui polițist care intră într-o relație 
sexuală cu eul narativ - unde sexualitatea acestuia este tot incertă, iar opțiunea de-a ieși 
în public cu relația la fel de imposibilă. (Și, culmea culmilor, ambele obiecte culturale au la 
un moment dat un mic cameo din partea aceluiași critic de film român, fost colaborator al 
revistei de față; unul în contre-emploi complet și altul într-o ficționalizare abia sesizabilă, 
într-o întorsătură meta care-i cu siguranță stranger than fiction.) Se aruncă însă și ochea-
de intenționate din scenariu către alte repere, însă discrete: printre altele, într-o scenă de 
respiro dusă magistral de Alexandru Potocean, în timp ce protagonistul Cristi este în conti-
nuare izolat în sala goală de cinematograf, Mircea povestește o istorioară ilariantă (la care 
s-a râs în hohote la premiera națională a filmului de la TIFF) despre cum a găsit un câine 
abandonat împreună cu iubita lui. Istorioara nu poate decât să ducă cu gândul la alți canini 
tragici ai cinemaului, precum Flike (din Umberto D, 1952, Vittorio De Sica) sau Lucy (din 
Wendy and Lucy, 2008, Kelly Reichardt).

Câmp de maci are toate șansele să devină o bornă a cinemaului queer românesc la fel de 
importantă ca Soldații... Ivanei Mladenovic, mergând pe drumul deschis de către acesta 
în 2017 și ducând încă micuțul, dar consistentul nou val de filme queer românești spre noi 
culmi. Inteligent și compact, știind mereu până unde să apese pedala, dar și exact când să  
își ridice piciorul de pe ea, sau când să tragă de volan înspre o nouă direcție și departe de 
căile bătătorite, debutul lui Eugen Jebeleanu nu este doar o confirmare a unui artist extrem 
de capabil și plurivalent operând aici într-un mediu nou, ci și o speranță pentru cinemaul 
românesc de mâine.
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Petit maman
Franța, 2021

regie și scenariu: Céline Sciamma
imagine: Claire Mathon
montaj: Julien Lacheray
distribuție: Josephine Sanz, Gabrielle Sanz, 
Nina Meurisse, Stéphane Varupenne

de Petra Torsan

Petite maman este povestea umană, dar îndrăzneață și plină de originalitate, a (re)întâlnirii 
dintre o fiică și mama sa. Primele secvențe din film ne-o arată pe Joséphine Sanz în rolul 
lui Nelly, personaj pe care-l interpretează cu nivelul de maturitate cu care a și fost înzestrat. 
În primele minute, o vedem pe copilă mergând pe coridorul unui azil de bătrâni, intrând din 
cameră în cameră pentru a-și lua rămas bun de la câteva paciente. Până nu demult, printre 
ele s-a aflat și bunica sa. Acum că bastonul ei este singurul obiect din salon care-i mai ates-
tă prezența, Nelly și părinții săi se întorc la casa acesteia pentru a face curat. Fiind și casa 
în care a copilărit mama fetei (Nina Meurisse), procesul de debarasare de tot ce-i vechi 
e un prilej numai bun pentru împăcarea cu  trecutul și cu niște trăsături comportamentale 
până atunci neînțelese.

Față de ai săi, Nelly apare deseori într-o postură de adult protector. Dacă pe mamă încear-
că să o binedispună hrănind-o cu pufuleți și suc într-o scenă pe cât de intimă și emoționan-
tă, pe-atât de amuzantă (prin felului în care fetița stă gânditoare pe bancheta din spate a 
mașinii, în timp ce ronțăie la rândul ei), înspre finalul povestirii, tatăl i se confesează despre 
una dintre fricile sale din copilărie și acceptă, de dragul ei, să se bărbierească. Dar, în ciuda 
faptului că fetița întruchipează foarte bine clișeul de suflet bătrân în corp tânăr - își ches-
tionează părinții și îi supune unor observații demne de maturitatea emoțională pe care se 
presupune că cineva de vârsta ei n-ar putea-o avea - ea rămâne, totuși, un copil curios. Și 
pentru că nu are pe nimeni cu care să se poată juca, Nelly își petrece timpul explorând de 
una singură pădurea de lângă casa bunicii. 

În toiul unei astfel de cutreierări se produce întâlnirea dintre ea și Marion (Gabrielle Sanz), o 
fetiță de aceeași vârstă și care se aventurează, la rândul ei, prin împrejurimi. Înconjurându-le 
cu un frunziș des, în culori de toamnă, într-o lumină vag aurie ce acționează ca un soi de 
aură protectivă pe tot parcursul filmului, pădurea de lângă casa bunicii devine un portal 
temporal. Sau, la fel de bine, în urma unei lecturi cât mai fidele realismului, un topos ce 
ridică dorința și imaginația lui Nelly la rang de realitate. 

Prima lor interacțiune face să pară că legătura dintre ele s-ar continua firesc, dintr-un punct 
în care ajunseseră anterior (sau în care vor ajunge?), pe care nici ele nu l-ar putea numi 
exact. Asta până când Marion, o Nelly cu părul desprins, bentiță și accente de mică vede-
tă, o invită acasă pe noua sa prietenă. Aceasta observă, adună și potrivește piesele unui 
puzzle cum numai în povești ar mai găsi, și începe să înțeleagă. O casă nouă, dar la fel ca 
cea a bunicii; o siluetă feminină întinsă în pat, pe care o vede prin ușa întredeschisă; ace-
eași femeie pe care o surprinde, și care de data aceasta merge ajutându-se de un baston. 



Priceperea lui Céline Sciamma în astfel de circumstanțe, care de exemplu i-ar permite să 
ducă nivelul de așteptare la cote uriașe, constă tocmai în decizia ei de a tempera narativ 
potențialele revelații și urmările aferente. Rămânând fidelă acestei rețete scenaristice (sau 
acestui fel ingenuu de a privi viața), realizatoarea preia puțin din atmosfera și suspansul 
tipice unui film în care supranaturalul (ce-i drept, unul soft) interferează cu cotidianul în cel 
mai firesc mod, fără a lăsa impresia de neverosimil, de kitsch sau de „cale bătătorită”. 

Pe lângă asta, un procedeu reconfortant în cinematografia lui Sciamma este și acela prin 
care își ghidează protagoniștii spre locuri narative în care se privește dincolo de rolurile de 
gen și de normele impuse structurilor sociale. Fetele se joacă de-a mama și tata (au chiar 
și-un copil de jucărie), Marion o invită la masă pe noua ei prietenă și îi pregătește o cioco-
lată caldă, dar supa tot un adult le-o pune în farfurie, singurul bărbat care apare în film e 
vulnerabil și de o neatenție asumată, protagonistei îi lipsește așa-zisul instinct matern firesc 
și nu apare alături de ai săi în scene familiale construite după tipare clasice, iar Nelly este 
simultan petite maman și fiica acesteia.

Singura secvență muzicală face ca ultima doză de veselie exuberantă, așa cum se în-
tâmplă cu razele de soare la apus, să seteze direcția înspre care se va îndrepta realitatea 
imaginată și dorită de Nelly. Pentru o ultimă dată, le vedem pe ea și pe Marion distrându-se 
împreună, în timp ce se dau cu barca. Neîndoielnic, ceva mai puternic decât forța prieteniei 
le-a unit. Gustul dulce-amărui al finalului se datorează dublei conștientizări (deopotrivă a lui 
Nelly și a mamei sale) că nesiguranțele, dramele și eșecurile vieții de adult-în-rol-de-părinte 
se răsfrâng asupra copilului care a fost și pe care l-a născut.
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Roadrunner: 
A Film About 
Anthony Bourdain
SUA, 2021

regie: Morgan Neville
imagine: Adam Beckman
montaj: Eileen Meyer, Aaron Wickende

de Teodora Leu

Rareori mi se întâmplă să sfătuiesc pe cineva să nu vadă un film. Adică se mai întâmplă 
să mai afirm despre vreunul cum că ar fi o pierdere de timp sau că e un dezastru, dar aș 
lăsa la îndemâna tuturor să își formeze propria opinie, măcar în virtutea faptului că multe 
eșecuri cinematografice pot ajunge niște delectabile filme cult. Sau măcar că anumite filme 
pot fi apreciate între limitele genului lor – e greu pentru un documentar de televiziune să-ți 
trezească aspirații stratosferice și asta e perfect în regulă. Iar altele se pot scuza în virtutea 
necesității unui caracter informativ. Acestea fiind spuse, în mod contrar, Roadrunner: A Film 
About Anthony Bourdain (2021, r. Morgan Neville) e un film despre care sunt de părerea 
sinceră că s-ar putea să fie mai sănătos, pentru binele vostru propriu, să nu-l vedeți. Mai 
ales dacă îl simpatizați pe Bourdain sau dacă vă confruntați cu niște sentimente dificile 
legate de depresie – de altfel, în caz că se întâmplă ca cineva care citește acest text să nu 
fie conștient de contextul morții lui Anthony Bourdain, vreau de acum să anunț un trigger 
warning în legătură cu depresia și sinuciderea.

Înțeleg cum un film căruia i se face o cronică negativă adesea incită la a fi văzut chiar 
mai mult, dar vorbesc complet serios. Documentarul lui Neville m-a făcut să ies din sala 
de proiecție cu o greață teribilă legată de faptul că un film care își propune să celebreze 
viața și memoria unui om îi poate aduce o injustiție atât de mare. Mi se pare mai mult 
decât rușinos că în submediocritatea lui și în niște încercări ieftine de a scoate de la 
tine lacrimi ăsta e filmul omagiu adus lui Bourdain. M-aș încumeta să spun că inclusiv 
jurnalist-bucătarul-prezentatorul însuși, un super-cinefil admis, cu o apreciere sinceră pen-
tru multe filme de artă, ar fi complet dezamăgit.

Documentarul începe cu o serie de reflecții ale lui Anthony Bourdain despre propria moarte 
și despre ce consideră (sau nu) că ar trebui să se întâmple cu memoria/corpul lui – o alegere 
enervant de ostentativă din partea regizorului pentru o primă secvență, dar măcar niște lu-
cruri interesante și oneste în ceea ce afirmă jurnalistul. Aici, filmul preia (cam fără vreun 
self-awareness) reflecția lui – în cheie ironic-simpatică cum ne-a obișnuit Bourdain – cum 
că moartea sa, parafrazând, ar putea fi o sursă de divertisment pentru alții, într-un mod 
pervers (I’m sure it can provide entertainment, in a perverse way). Și deși Bourdain se 
referea mai exact la faptul că ar fi amuzant dacă l-ar băga cineva într-un tocător ca să îm-
proaște cu sânge, într-un alt sens, cred că exact asta face Roadrunner, îi tratează moartea 
ca un spectacol, cum fac multe alte producții care capitalizează moartea (cu atât mai mult 
sinuciderea) unor celebrități. Ce mi se mare lipsit de onestitate aici nu e însuși subiectul; 
nu e un tabu să vorbești despre moarte sau să încerci să investighezi niște motive, niște 
sentimente, niște procesări ale faptului, să te uiți înapoi, să deplângi. Dar cred că există o 
decență în felul cum se poate face acest lucru. În discuția de la început cu John Lurie, pic-
torul apropiat al jurnalistului, care spune că nu poate să vorbească despre circumstanțele 
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morții lui Bourdain, regizorul ne anunță că nu intenționează să caute justificările unui „cum 
de s-a întâmplat”. Totuși, filmul are un final de 20 de minute care face exact acest lucru, 
caută toate semnele depresiei și mărturii ale altora despre aceasta, ba chiar face și suges-
tia deloc subtilă că Asia Argento (și „prea” implicarea în mișcarea #MeToo) ar fi contribuit 
în mod direct la circumstanțele nefaste. În vorbe băbești, ăsta mi se pare un gest absolut 
lipsit de bun simț.

Din nou, problema nu e că filmul vorbește despre ceva ce știm cu toții în legătură cu des-
tinul lui Bourdain, ne-am fi așteptat că e un subiect care nu se poate ocoli. Problema e că 
filmul face asta în cea mai leneșă formă posibilă, antrenată în inevitabilul montaj din final 
cu capete vorbitoare care plâng și al căror plâns e exploatat ca să ne inducă și nou ace-
lași lucru. Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain are absolut toate convențiile unui 
documentar TV prost și facil – și dacă ne-a arătat ceva Bourdain e că în interiorul acestor 
convenții poate exista, totuși, și destulă calitate. Are puse cap în cap un număr consistent 
de interviuri statice cu oameni aranjați cât să dea bine la cameră, filmați frumos și colorizați 
ca atare, are montaje stupide (de tipul jurnalistul care vorbește la telefon în mașină când un 
producător povestește în voice-over despre prima dată când l-a sunat pe Bourdain, și asta 
nu doar o singură dată), filmările personale și fotografiile personale, materiale de arhivă și 
din când în când un absolut oribil voice-over cu vocea lui Bourdain simulată de inteligența 
artificială (un lucru care nu mi se pare deloc etic). La naiba, filmul folosește și muzica aia 
din Hereditary (2018, r. Ari Aster) care a ajuns un meme pe TikTok, fără să aibă vreo intenție 
comică și fără să se potrivească neapărat cu ceea ce vedem – același lucru se întâmplă 
și cu tema din Merry Christmas, Mr. Lawrence trântită fleoșc undeva prin partea a doua a 
filmului. (Sunt și multe alte cadre din filme aruncate anapoda, fără să ți se explice de ce mai 
mult decât că ar sugera că Bourdain se uita la filme.)

Orice pretenții ale unei omagieri sunt dezamorsate de toate aceste lucruri și în sine, se știr-
bește în mod pervers (chiar dacă accidental) din onestitatea colaboratorilor și apropiaților 

care mărturisesc diverse despre viața și memoria jurnalistului. Aceste facilități par să func-
ționeze exact în spiritul opus a încă ceva ce filmul reușește să scoată în față, dar din nou, 
fără vreo conștiență de sine. Ce reiese din materialele cu Bourdain și cam ce povestesc 
apropiații lui ar fi că jurnalistul a fost întotdeauna destul de atent la ce produse de televi-
ziune a lucrat. Atât de atent încât să afirme că „dacă fac TV prost, împușcați-mă” și să fie 
perfect conștient de capacitatea televiziunii de a-i „fraieri” pe oameni. Prin cât de facil și de 
ostentativ e, Roadrunner lucrează împotriva acestor aspirații: adună toate aceste persona-
je și așteaptă ca ele să cedeze în inevitabilul moment al discuției despre ultima perioadă de 
dinainte de moartea lui Bourdain și viața lor de după.

Cred că sunt niște noțiuni care nu trebuie încurcate – anume personalitatea și filmul 
propriu-zis. Dacă iei un om carismatic, extrem de cunoscut și cu o carieră semnificativă, 
asta nu înseamnă că filmul e automat bun sau măcar simpatic. Există niște limite între care 
un personaj sau o personalitate pot duce un film. Că ne bucurăm, ca fani, să-l vedem pe 
Bourdain nu e deloc meritul filmului, iar fragmentele pe care le extrage din serii anterioare 
sunt entertaining în sensul lor propriu. Tot ce face Roadrunner e să le colecționeze și nu 
cred că aflăm mai multe decât am fi făcut-o dacă ne-am fi uitat noi înșine la un oricare epi-
sod din Parts Unknown sau din No Reservations, sau dacă am fi citit vreuna dintre cărțile 
lui Bourdain.

Per total, aș spune că Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain e un film care întrece 
multe granițe etice fără să-și dea seama de ce. În afara unor capitalizări pe moartea unei 
celebrități și răscolirea a ceea ce uneori poate nu ar trebui răscolit, nu cred că filmul se 
salvează în niciun moment de la ce aș numi o pornografie a depresiei, anume a căuta în 
trecutul unui om acele momente ce aduc „semne” al sfârșitului, pentru că tragedia na, e un 
spectacol bun. Nu cred că apropiații lui Bourdain, pentru care aș putea admite că demersul 
pare într-o anumită măsură un proces de dealing with things, au vreo vină în ceea ce spun, 
dar pentru un regizor, a-ți lăsa documentarul să se termine cu concluzia fără vreo nuanțare 
cum că depresia e ceva de care nu poți scăpa și că Bourdain și-ar fi dus viața amânând de 
fiecare dată gândul unei sinucideri mi se pare o transgresiune etică absolut abjectă, față 
de Bourdain însuși, față de fanii pe care i-a marcat și față de oricine care se confruntă cu 
așa ceva.

Să îl mai cităm pe Anthony Bourdain încă o dată, spunând că păcatul capital este 
mediocritatea.

 
 

*Filmul a rulat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary, unde am participat cu 
sprijinul Centrului Ceh.
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Annette
Franța, 2021

regie: Leos Carax
scenariu: Ron Mael, Russell Mael, Leos Carax
imagine: Caroline Champetier       
montaj: Nelly Quettier
muzică: Ron Mael, Russell Mael
distribuție: Marion Cotillard, Adam Driver, 
Simon Helberg

de Diana Smeu

Rămășițe din Holy Motors / Sfintele motoare (2012) al aceluiași Leos Carax se mișcă și 
în recentul Annette (2021) - un musical în care Marion Cotillard și Adam Driver sunt doi 
artiști îndrăgostiți al cărui copil, Annette, este o marionetă. Din toată filmografia lui Carax, 
Annette și Holy Motors pot fi menținute pe aceeași linie, căci sunt îndeajuns de diferite față 
de filmele timpurii ale cineastului, care cultivă un realism sprinten, uneori pesimist, alteori 
mai îmbucurător. Annette, precum Holy Motors, se aruncă cu extravaganță într-un univers 
paralel al formelor, arhetipurilor, în care situațiile apar aleatoriu și sunt dependente de ha-
zard. Făcând un pas mai departe de Holy Motors, Carax dovedește în acest ultim film o 
recunoștință pentru filmul clasic hollywoodian, pe mai multe nivele, care fac ca experiența 
filmului să fie, într-o mare măsură, un mijloc pentru exercitarea plăcerii spectatoriale.

Annette nu este tributar filmului hollywoodian pentru modul în care folosește formula de 
musical (totuși este mult mai aproape de La La Land [r. Damien Chazelle, 2016] decât de 
Dancer in the Dark [r. Lars von Trier, 2000], de pildă), ci pentru felul în care este construită 
mizanscena, prin modul în care aparatul filmează personajele, prin detaliile eclerajului. 
Carax cultivă aici prim-planul, perspective armonioase și elegante, tonuri și nuanțe puse în 
slujba emoției și alte câteva reguli de aur care stau la baza expresiei clasice cinematogra-
fice. În acest sens, Annette este mult mai cuminte și confortabil decât multe dintre filmele 
sale precedente, care provocau forma audiovizuală. Carax din Annette acordă atenție sti-
lului, căutând, pe alocuri, să exploreze cât mai calofil viața de revistă a celor două perso-
naje. Stilul merge în mână în mână cu prestanța și reputația personajelor Henry (Driver) și 
Ann (Cotillard) – până la urmă, sunt două staruri: Henry este un nume pe scena stand-up 
comedy-ului, iar Ann este o foarte respectată și de succes cântăreață de operă. Important 
la maniera stilistică este faptul că, la fiecare pas, se simte cât de conștient este Carax în 
alegerile pe care le face, întrucât apelează la trucuri și detalii de inspirație hollywoodiană 
(este destul de anevoios să indic cu precizie un moment – mi-a rămas în minte felul în care 
se răsfira lumina în planul secund în momentul în care Ann este pe scenă și privește înainte 
cu teamă, pe un voice-over al lui Henry povestind despre ea, element prezentat cu aceeași 
infatuare delicată ca în producțiile nord-americane cu super buget).

Carax pastișează acest limbaj clasic: nu-i dă voie să se desfășoare complet și pare că se 
alintă făcând uz de aceste tehnici – el, un regizor care explorase situații crude, abisale, prin 
cadre imperfecte, luminate natural, care tăiau direct în zonele injuste ale realității. Abor-
darea lui Carax este postmodernistă, pentru că folosește acest împrumut stilistic în joaca 
de-a vedea cum reacționează plasarea acestor tehnici deasupra unei dramaturgii care nu 
are de a face cu regulile clasice. În plus, aproape tot dialogul dintre personaje este cântat 
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chiar de către actori, aspect care obturează o adâncire în psihologizare și care transformă 
personajele în arhetipuri.

Ceea ce se întâmplă la nivelul poveștii este în continuitatea tendinței spre fragmentare și 
izolare episodică expusă de-a lungul filmografiei lui Carax. Întotdeauna narațiunile sale 
sunt rotunde, survolează un personaj îndeplinind un anumit tip de explorări. În Annette, 
este urmărită viața lui Henry și a lui Ann, juxtapunându-se cariera cu viața de cuplu și apoi 
de familie. În permanență, șirul de întâmplări nu este neapărat legat din toate părțile, căci 
de multe ori există impresia aleatoriului, care servește și pentru viniete fără implicații dra-
matice și care sunt expuneri a ceea ce a dorit Carax să arate și doar atât. Acest punct de 
vedere se poate contesta, pentru că cinemaul narativ atașează cu sine semnificație oricărui 
tablou expozitiv, dar la Carax persistă senzația că, de exemplu, un cadru cu Cotillard îno-
tând în piscină ar fi putut fi înlocuit cu oricare altă mizanscenă pentru a susține fundalul mu-
zical. Astfel, Annette este construit ca o ilustră înlănțuire de secvențe grațioase, coroborate 
unui fir narativ, care vin în întâmpinarea melodiilor, versurilor și coloanei sonore – acestea 
construind, la rândul lor, un sens mai mare.

Scenariul este co-scris împreună cu cei doi membrii ai legendarei trupe Sparks, Ron și 
Russell Mael, care au compus muzica pentru Annette – la începuturi, povestea era o idee 
pentru un nou album al trupei. Teodora Leu, într-un articol despre Sparks pentru Acoperișul 
de Sticlă, consideră că una dintre calitățile trupei este aceea de a fi cinematografici și că 
„[p]iesele duo-ului au adesea acest caracter de operetă, cu un livret despre gânduri, situ-
ații și sentimente amuzante sau absurde, canalizate printr-o persona sau printr-un narator 
care-ți joacă o satiră despre viața modernă, media, cultură populară și, mai rar, politică”1.

O formulă asemănătoare este folosită și în Annette – unde rolul de narator revine lui Henry, 
în sesiunile sale de stand-up în care își inventariază nivelul de mediocritate al vieții sau în 
care mărturisește că a ucis-o pe Ann. Personajul lui Henry este cel mai important pentru că 
prin decăderea sa, Carax își duce mai departe misiunea de a veni cu propria replică asu-
pra contemporaneității. Henry este toxic, alcoolic și abuziv, ajungând să-și pună în pericol 
partenera și să o exploateze pe fiica Annette pentru a genera venit. Într-unul din episoa-
dele filmului, Ann doarme în mașină în momentul în care visează că mai multe femei ies 
la rampă și-l acuză pe Henry că le-a abuzat în timpul relației. Momentul este tratat cu un 
suflu destul de ironic, dar intenția nu cred că a fost să critice istoria #MeToo, cu toate că 
este ușor ambiguu – ceea ce este și o trăsătură a postmodernismului. Filmul insistă asupra 
prezenței opiniei publice în viața privată a cuplului, prin mai multe modalități: prin opiniile 
onomatopeice ale audienței din sala de stand-up, prin inserarea unor fragmente din știri 
TV care comentează relația celor doi, ascensiunea lui Ann și blazarea lui Henry. Carax 
își critică personajul masculin și le protejează pe Ann și Annette, pe care le descrie ca pe 
niște ființe magice, cu calități superioare, dar care devin victime ale atitudinii lui Henry în 
fața eșecului. La fel ca într-o melodie de Sparks, situațiile larger than life din film își poartă 
mesajele de actualitate despre societate și celebritate, care iau ochii pentru câteva minute 
de la spațiile și decorurile cuceritoare în care pare că se desfășoară o poveste tragică uni-
versală. Iar reușita lui Carax și fraților Mael constă în împăcarea acestor dimensiuni într-o 
formă care este un puternic exemplu de entertainment postmodernist.

1 Teodora Leu, Introducing Sparks… again, http://www.acoperisuldesticla.ro/film/unmute-introduc-
ing-sparks-again-4240/, publicat pe 29 iulie 2021, accesat pe 13 august 2021
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Eschaa dori no akai 
posuto / 
Red Post on Escher 
Street
Japonia, 2020

regie/scenariu/montaj: Sion Sono
imagine: Masaya Suzuki
distribuție: Tomoko Fujita, Sen Fujimaru, 
Mitsuru Fukikoshi, Jun Toba, Tetsu Watanabe

Sion Sono își începe activitatea de regizor influențat fiind de industriile și studiourile apărute 
în anii ‘70 în Japonia (ca reacție a lipsei de programe cinematografice). Și, ca o mare parte 
din regizorii generației (îndrăgită în festivalurile de film puțin mai târziu) din anii ‘80 și ‘90, 
Sono experimentează cu genurile cele mai accesibile pentru a intra pe piața filmului, adică 
pinku - industria ușoară de pornografie, care deseori apare mascată sub forma filmelor 
straight-to-video, fără bugete și distribuție ulterioară (filmele ajung la un public consumator 
de producții comerciale, iar mai târziu de J-pop și cultura de entertainment) - și horror. O 
asociere directă venită din interiorul generației este regizorul Kiyoshi Kurosawa (nu pentru 
că istoria lui este asemănătoare, poate nu la fel de entuziasmată în direcția de televiziune, 
ca Sono, ci pentru că împărtășește aceleași considerente), care preia din modelele filmelor 
horror americane și produce o serie de filme care ies din Japonia, ca un nou stadiu în in-
dustrie. Discuția despre influențele americane în munca lui Sono, dar și în a lui Kurosawa 
sau a întregii generații care provine din spatele televiziunii și produce o formă excentrică 
de cinema, este des dezbătută prin prisma convingerilor pe care cineaștii le au față de 
așa numita industrie japoneză pe moarte (precum o descrie Sono în interviuri). Oricât de 
extravagantă ar părea panta ascendentă pe care Sono o urmează, există un clear-cut între 
el și producțiile contemporane, oricât de japoneze, oricât de americanizate sunt în esență. 

Și doar de dragul ironiei, ca un hors d’oeuvre înainte de orice discuție despre filmografia sa, 
introducerea perfectă pentru cineast ar suna așa: Netflix, dar arthouse, feminism, absur-
ditate, Nicholas Cage, Masatoshi Nagase și multă pornografie, dar doar atunci când nu e.

Eschaa dori no akai posuto / Red Post on Escher Street (r. Sion Sono, 2020) nu este 
străin haosului, însă filmul are o structură și un plan (ceea ce nu se întâmplă foarte des 
în filmografia regizorului). Nu că ar exista ceva greșit cu abordarea total calică și violentă, 
ci din contră, mixarea genurilor și problemelor sociale a devenit semnătura regizorului, 
sub care s-au produs peste 50 de filme. Sono a regizat, scris și editat atât filme horror, 
documentare, comedii, drame adolescentine, melodrame sau thrillere (vezi cazul noului 
său film Prisoners of the Ghostland, 2021), încât aș spune că ultimele sale producții sunt 
o combinație între toate aceste genuri (da, oricât de greu este de imaginat documentarul 
și thriller-ul în același loc, regizat de Sono). Red Post on Escher Street nu face altceva de-
cât să ofere studenților (cu care a decis să facă filmul în cadrul unui proiect în care actorii 
amatori sunt preferați, împreună cu studenți din diferite departamente de film) un prilej de a 
experimenta mai metodic procesul de realizare a unui film, la care se alătură experiențele 
personale ale lui Sono. Din cauza acestui fapt, genul filmului este deseori etichetat prin 
sintagma de vomiting (folosită pentru a descrie acțiunea filmelor lui) alimentată de cele mai 
eterogene situații, dar care - surprinzător - este folosită în cel mai bun sens al cuvântului. Aș 

de Dalesia Cozorici
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spune că aceasta se aplică pentru a defini și filmul din 2020, în care regizorul se raportează 
la pandemie și industria japoneză de cinema, sub o formă amuzantă (cum îi place acestuia 
să spună), aproape de pamflet. Dar rămâne oare la fel de comic după cele 140 de minute 
sau devine înspăimântător de verosimil?

Filmul se deschide cu imaginea abundată de figurație, care încearcă să profite de secun-
dele în care aparatul de filmat o surprinde. Vom înțelege mai târziu că, de fapt, în loc de 
ordinea cronologică, filmul urmărește perspectivele celor selectați pentru o audiție de film și 
ale echipei. De aici și folosirea unei secvențe de final, la începutul filmului (totuși, toate tre-
cerile de la o realitate la alta sunt structurate pe acte dedicate personajelor). Eiko rămâne în 
mijlocul cadrului, și prin ea aflăm că se împart afișe pentru audiția filmului Mask, - o poveste 
despre pandemie și teama de a deveni anonimi în mijlocul unei mase preocupate de mersul 
la mall. Eiko și Miku își introduc scrisorile de înscriere la casting, în cutia roșie poștală, iar 
după puțină exagerare și absurditate în jocul lor (Eiko se consideră îndreptățită să participe 
fără prietene pentru că îi vor scădea din șanse), sunt introduse alte fete care află de audiție. 
Trupa de teatru (Natsume, Karumi, Azuki, Hinako, Fukumi) repetă una dintre piesele lor, în 
kimonouri, cu tatuaje și mândre de sloganul lor: All-Girls Gang! Pe parcurs aflăm că două 
dintre ele sunt emoțional atașate de Joe, un membru al echipei de filmare care se întâlneș-
te pe furiș cu amândouă. Fiecare gest produs de Joe pentru Natsume (ca dăruirea unui tort 
Baumkuchen), o face pe Karumi să se îndoiască de prietenia lor.

Iar acesta este doar epilogul filmului. Premisa audiției lasă loc de portretizare a celor mai 
clișeice și absurde personaje (bineînțeles, în mod voit): Yasuko care a stat zile întregi lângă 
cadavrul tatălui său decedat sau Kiriko (Riku Kurokouchi), o adolescentă care locuiește 
împreună cu mama și logodnicul său după ce și-a pierdut soțul (fiul logodnicului mamei). Își 
fac apariția fanele regizorului Tadashi Kobayashi (Tatsuhiro Yamaoka), recunoscute pentru 
clubul dedicat lui: True Love Club, care își petrec timpul admirând postere cu el, cântând și 
mărșăluind prin oraș îmbrăcate în alb. Sono prezintă și subiecte pe un ton mai serios, cum 
ar fi: rivalitatea actrițelor, tratamentul primit de unele, manipularea executată de casele de 
producție, situația figurației și disperarea personajelor pentru a comunica: o tânără a cărei 

muzică nu este ascultată sau un bărbat cu o lungă istorie în figurație, luat în derâdere de cei 
tineri pentru bucuria lui de a apărea 10 secunde într-un film. Aceste lucruri nu apar forțate, 
oricât de exotică ar părea alăturarea lor, ci mai degrabă impulsiv subliminare. Sono nu folo-
sește o lină formă de sugestie, ci te lovește în față cu atrocitatea realității pe care o judecă 
și o prezintă ca fiind ceva inofensiv la început, dar anormal după un timp.

Kobayashi însuși se luptă cu depășirea stresului de a fi regizor de film. Producătorii îl fo-
losesc pentru imaginea lui din festivaluri, îi alocă un buget minim, îi schimbă scenariul, îl 
forțează să renunțe la actorii amatori, în favorul unor actrițe celebre (care vorbesc în con-
tinuu despre showbiz și dau interviuri artificiale). Deseori e liniștit de către echipă, amintin-
du-se de cum filmul Casablanca (1942) a fost filmat cu jumătate de scenariu terminat sau 
cum Henri Michaux acorda atenție numai figurației, nu eroinelor din film. Dar mai degrabă, 
Kobayashi devine epuizat de acest sistem. Drept rezultat, în timpul filmărilor pleacă de pe 
platou, imaginându-și că vede o fostă actriță din primul său film, care a decedat. Moment în 
care figurația dorește să joace roluri principale, producătorii pierd controlul mulțimii în timp 
ce auzim replica: Pull yourself together!

Este destul de dificil să uiți un film de Sion Sono. Și nu, nu doar pentru că de multe ori fil-
mele lui sunt radicale în temă și gen, ci pentru că folosește multă poezie (Sono având, pe 
lângă multe titluri și statutul de poet). În Red Post on Escher Street, personajele spun ce 
gândesc cu voce tare, știm când se îndoiesc de calitățile lor, când vor izbucni de furie sau 
când întâmplător vor observa albastrul cerului. Iar decizia de a lucra cu studenți și actori 
fără experiență pare să livreze cât mai autentic starea pe care o regăsim, nu doar în acest 
film, ci în toate producțiile lui Sono - adică de melancolie sub intervenția mai multor concep-
te fantastice. Intențiile și trecutul fiecărui personaj (pe lângă cât de caricaturale par) ascund 
destulă substanță și dramaturgie încât publicul, cu un ochi plânge, cu unul râde. Și chiar 
atunci când te gândești de fapt la ce simți, „Simfonia 40” a lui Mozart pornește în cele mai 
neașteptate scene. Dar intenția nu este ca toate acestea să aibă vreun sens. Pentru că nu 
au, decât unul de a întrena mania filmului, și uneori disperarea publicului la revederea unor 
scene repetate. Intenția lui Sono este de a păstra filmul la granița dintre seriozitate și ironie. 
Iar ironia în Red Post on Escher Street face trimitere la cum viața funcționează, de cele mai 
multe ori, invers.
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Shiva Baby
SUA, Canada, 2020

regie: Emma Seligman
scenariu: Emma Seligman
imagine: Maria Rusche
montaj: Hanna Park
sunet: Hunter Berk, Richard Bizenza
distribuție: Rachel Sennott, Danny Deferrari, 
Polly Draper, Fred Melamed

de Iulia Necșulescu

Shiva Baby, debutul de succes al Emmei Seligman, pare să anunțe apariția unei noi voci 
feminine pe scena independentă a cinemaului american contemporan. În ciuda simplității 
sale (sau poate chiar datorită acesteia), filmul reușește să captiveze prin originalitatea pre-
misei și abordarea regizorală.  
 
Într-o durată de numai 77 de minute, filmul o urmărește pe Danielle (Rachel Sennott) în-
tâlnindu-se cu Max (Danny Deferrari) și apoi mergând la înmormântarea unei rude înde-
părtate. Filmul nu face nici o aluzie la relația dintre cei doi, ci o caracterizează de la bun 
început ca fiind o simplă tranzacție pentru Danielle, care întreține relații sexuale cu Max în 
schimbul unei sume nedezvăluite de bani. Interesant este că Emma Seligman nu a ales să 
situeze conflictul filmului în jurul moralității sex work-ului, cum o fac majoritatea narațiunilor 
pe subiect, ci mai degrabă în jurul complicațiilor care pot rezulta de aici. Danielle și Max se 
întâlnesc la înmormântarea respectivă și sunt nevoiți să gestioneze diverse situații sociale 
care riscă să dezvăluie atât cariera secretă a lui Danielle, cât și infidelitatea lui Max față de 
soția sa, Sheila (Cilda Shaur), care își face apariția la timp pentru a ridica miza narațiunii. 
Tensiunea dintre cei trei este exacerbată în mod constant de părinții lui Danielle care caută 
orice oportunitate pentru a face networking cu Max și Sheila, în speranța de a-i găsi o slujbă 
„adevărată” fiicei lor.
 
Deși scenariul creează numeroase situații comice, stilistica filmului îl îndreaptă într-o di-
recție total opusă, folosindu-se de încadraturi strânse, filmate din mână, care, împreună cu 
montajul și coloana sonoră discrepantă, creează un sentiment de claustrofobie și anxietate 
specific filmelor de groază sau de suspans. Deși Shiva Baby a fost supranumit „echivalen-
tul feminin” al lui Uncut Gems (r. Ben Safdie, Joshua Safdie, 2019), consider că titlul s-ar 
aplica mai bine în relație cu The Graduate / Absolventul (r. Mike Nichols, 1967), pe care 
regizoarea îl și menționează ca inspirație1.
 
Pe lângă referințe directe (toată ceremonia de shiva este construită similar cu secvența de 
început din The Graduate, unde Ben [Dustin Hoffman] este sufocat de părinții și rudele sale 
la petrecerea dată în cinstea lui), cele două filme tratează un subiect comun, mai precis 
fenomenul de quarter life crisis, ce se întâlnește la tinerii adulți după ce termină facultatea 
și trebuie să intre în „lumea reală”. Atât Ben, cât și Danielle se găsesc la o răscruce de 
drumuri unde au de ales între a se conforma cu așteptările părinților și, în mod implicit, ale 

1 Conversations at Home with Rachel Sennott & Emma Seligman of SHIVA BABY, <https://www.you-
tube.com/watch?v=VdM2P_BMq-8&t=1818s>, publicat pe 7 aprilie 2021, accesat pe 25 septembrie 2021.
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societății, sau a-și găsi propria identitate. Spre deosebire de Ben, care este mai degrabă un 
sedus decât un seducător, Danielle își descoperă încrederea în sine prin puterea pe care 
munca sexuală i-o oferă asupra bărbaților, putere care îi este furată în mod brusc atunci 
când Max o cunoaște în afara job-ului și observă cum fata  este infantilizată de către părinții 
ei (într-o secvență de-a dreptul grotescă, filmată à la Terry Gilliam, în care cei doi părinții îi 
cântă un cântec de leagăn în fața lui Max și a soției lui). De fapt, conflictul filmului este între-
ținut de neadecvarea socială a lui Danielle, aflată în mod constant sub scrutinul rudelor și al 
prietenilor de familie, care îi reproșează de fiecare dată că e „anorexică” sau că nu are iubit.
 
Totuși, personajele feminine conduc conflictele filmului, Max fiind de multe ori doar un cata-
list. La înmormântare participă și fosta prietenă a lui Danielle, Maya (Molly Gordon), copilul 
model, absolventă de Drept (spre deosebire de Danielle, a cărei specializare în studiile de 
gen și feminism cauzează în mod repetat confuzie în rândul familiei) cu perspective de ca-
rieră. Maya și Danielle sunt construite în contrast direct una cu cealaltă - Maya este sigură 
pe ea, sociabilă și admirată de adulții din jur, în timp ce Danielle este anxioasă, stângace 
și aspru criticată. De-a lungul filmului devine clar faptul că Danielle o invidiază pe Maya 
pentru că, spre deosebire de ea, Maya își are viitorul asigurat. Un alt personaj feminin care 
merită menționat este Sheila, soția lui Max. Dacă Maya reprezintă idealul femeii tinere, la 
început de drum, Sheila reprezintă idealul femeii mature. Încă de la început aflăm că ea 
este pachetul complet: antreprenoare, soție și mamă. În mod previzibil, Danielle se simte 
intimidată de Sheila și recurge adesea la ostilitate în interacțiunile lor sociale, numind-o în 
mod ironic o girlboss. Prinsă între cele două modele de feminitate pe care crede că nu le va 
putea atinge niciodată, Danielle se agață cu disperare de puterea pe care o mai are asupra 
lui Max, în încercarea de a-și recăpăta stima de sine. Acest conflict portretizează o presiune 
socială pe care multe femei o simt la vârsta lui Danielle: așteptarea de a fi atât o femeie de 
carieră, cât și o soție și mamă.

Pe lângă perspective noi despre comunitatea evreiască, sex work și bisexualitate, Shiva 
Baby ilustrează anxietățile cu care se confruntă femeile din generația Z atunci când ajung 
la intersecția dintre rolurile de gen tradiționale și noi modele precum femeia de afaceri in-
dependentă. Și cel mai important este faptul că filmul reușește să trateze aceste subiecte 
cât se poate de entertaining, cu umor și compasiune, fără să recurgă niciodată la un ton 
moralizator.

Interviu
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Overseas
Franța, 2020
regie: Sung-A Yoon
imagine: Thomas Schira
montaj: Dieter Diependaele
sunet: Kwinten Van Laethem

Interviu realizat împreună cu Sung-A Yoon, tradus din franceză în română. 
de Dalesia Cozorici

Regizoarea Sung-A Yoon folosește deseori forma documentarului pentru 
a explora instantaneele din viața de zi cu zi. În cel mai recent lungmetraj 
documentar al său, Overseas, diminuează considerabil funcția ficțiunii, sub 
care se află majoritatea scurtmetrajelor sale, inclusiv eseul personal Full Of 
Missing Links (2012), și urmărește traiectoria unei comunități, atât prin cer-
cetare riguroasă, cât și prin prezent și spontaneitate. Prezentul pe care se 
concentrează este a unui grup de filipineze, muncitoare domestice care își 
împart poveștile și experiențele de viață, în centrul de pregătire. Femeile trec 
printr-un program dificil pentru a-și găsi un loc de muncă în străinătate, de 
aceea micile conexiuni pe care reușesc să le facă între ele, vindecă urmele 
poveștilor din trecut și lasă speranță pentru visurile din viitor. În același timp, 
Yoon surprinde delicat preconcepția construită în jurul muncitorilor domes-
tici, crește o opinie organică și clară despre inegalitatea din societate, sau, 
mai accentuat, inegalitatea economică și pune în lumină presiunile pe care 
femeile le resimt în diferite etape ale vieții. De la primul scurtmetraj (How to 
manage with or without one hundred ‘A’, 2001) în care experimentează cu 
reportajul video, mult asemănător de maniera vérité, până la documentarea 
obiectivă din Overseas, regizoarea se alătură dialogului de mai jos lansat cu 
ocazia debutului său în lungmetraj documentar - dar și la discuțiile despre 
transformare, influențe și păreri proaspete despre cinema. 
Lungmetrajul este disponibil pe platforma MUBI.

Film Menu: Poziția femeilor din centrul în care se antrenează e în sine un element intere-
sant de adus în discuție. O poziție de tranzit între casa lor și viitorul oraș în care vor munci. 
E un subiect pe care tu ca regizoare îl explorezi constant. Înainte de acest documentar ai 
mai realizat unul (Full of Missing Links), în care încerci să mergi pe urmele istoriei tale și, 
de asemenea, unde discuți tot despre această idee de tranzit (Coreea de Sud și Franța).

Sung-A Yoon: Într-adevăr, am părăsit orașul natal, și m-am simțit adesea la „mijlocˮ: între 
două țări, între două culturi, între două limbi. Iar ideea deplasării, pierderii și absenței tratate 
într-o multitudine de forme a fost întotdeauna prezentă mai mult sau mai puțin în munca 
mea de artistă video și cineastă.

În Full of Missing Links plec în Coreea de Sud, în căutarea tatălui meu, de care am fost se-
parată 20 de ani. Negăsind un răspuns în sfera familială, decid să compensez golurile po-
veștii mele personale, reinventând și plecând de la cea a celorlalți. Din aproape în aproape, 
povestea mea se încadrează în sânul unei povești mai globale, cea a unui popor, profund 
marcat de separare (Coreea de Sud, Coreea de Nord). Separarea filială, ruperea afectivă 

subită și experiența exilului, sunt în inima Full of Missing Links.

În Overseas, atunci când femeile filipineze, candidate, ajung în centrul de formare pentru 
munca domestică, ele sunt deja implicate din plin în parcursul lor migrator. Plecarea lor e 
iminentă. Găzduite în centru, ele sunt formate, fiind deja rupte de cei apropiați lor. Filmul 
se desfășoară tocmai din punctul de vedere al acestor femei, care se pregătesc să-și pără-
sească țara, copiii, apropiații, pentru a se arunca în necunoscutul unei noi vieți dincolo de 
mare, care li se prezintă drept potențial obositoare (din cauza dorului de țară, a separării 
de familie, șocul cultural etc.) și periculoasă (riscurile abuzurilor verbale și fizice din partea 
muncitorilor).

Astfel, filmul ilustrează acest moment al formării ca o stare de cumpănă, un moment de 
tranzit. De-a lungul filmului există o tensiune palpabilă între „aiciˮ și „altundevaˮ. Pe de-o 
parte, elementul „altundevaˮ este reprezentat, anticipat și temut, mai ales prin intermediul 
jocurilor de rol care mimează pregătirea plecării. Pe de altă parte, filmul se desfășoară 
„aiciˮ, după cum o vedem pe această femeie, Daisy, devenind conștientă de tot ceea ce 
va trebui să lase în urmă înainte să plece: să se reculeagă la mormântul mătușii sale, să 
urmărească serialul coreean preferat etc. Filmul oscilează constant între acești doi poli.

Film Menu: Overseas are o dublă perspectivă - după cum spuneai, una este legată de 
trecut, de scenariile pe care ele le tot amintesc, traumele care au rămas în viețile lor. Apoi, 
mai există o privire spre prezent. Dar aș mai adăuga o perspectivă, viitorul. Cum ai lucrat 
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cu acest sistem de referință?

Sung-A Yoon: În grupul de femei existau cele „ex-abroadˮ (care aveau deja una sau mai 
multe experiențe ca muncitoare domestice dincolo de mare) și cele „first-timersˮ (cele care 
plecau pentru prima oară). În cadrul premierei Overseas la Festivalul din Locarno în 2019, 
unul dintre programatori, Julian Ross, aducea în discuție ideea că filmul meu introducea 
o formă diferită de reconstituire în documentar, pe care o califica drept pre-reconstituire. 
Am găsit interesantă această idee, căci, într-adevăr, jocurile de rol scot în față viitoarele 
muncitoare în situații de abuz, ca o formă de pregătire înainte de instalarea în străinătate. 
Centrul de formare le face să interpreteze aceste jocuri de rol care sunt destinate ca pregă-
tiri pentru viitoare traume. În același timp, și traumele trecute sunt aduse în joc, pentru că 
toate situațiile prezentate au fost trăite de femeile care au experiență peste mare.

Paralel cu formarea în sine, echipa mea și eu însămi am asistat la dezvoltarea unei mari 
frății în sânul grupului. Ajungând aici, femeile nu se cunoșteau, dar pe parcursul formării, 
s-au stabilit legături între ele. Erau dornice să facă schimb de experiențe personale. Mă 
gândesc, de exemplu, la scena din film în care femeile „ex-abroadˮ încercau să povesteas-
că despre trecutul lor, astfel încât angajatorii să înțeleagă că au depășit limitele. Prin inter-
mediul acestor schimbări în care își exprimă emoțiile, își afirmă alegerile și își construiesc 
strategii, ele par complet sigure de viitorul lor. Era un lucru pe care țineam morțiș să-l pun 
în lumină în film. Anumite femei din grup au fost trimise în aceeași țară și continuă să se 
viziteze până în ziua de azi.

Film Menu: Legat de aceste mici lucruri obișnuite și simple, capturezi foarte bine imaginea 
vieții de zi cu zi și, împreună cu ea, un spectru de stări, le-aș numi meditative (fie că sunt 
cadre în care protagonistele reflectă asupra propriilor vieți sau ajung la diferite concluzii cu 
poveștile lor). E ceva special, totuși, în viața de zi cu zi pe care alegi să o filmezi. Chiar și 
în scurtmetrajele trecute, alegi personaje care ar părea la prima vedere că nu reușesc să 
își găsească locul în societate - fie că ele contemplă într-un bar de karaoke (Et dans mon 
coeur j’emporterai, 2008), într-un hotel (La pianiste, 2011), sau în interiorul propriei case 
sau țări. Par să tânjească după o conexiune. Îți vezi sub forma asta poveștile?

Sung-A Yoon: Constat efectiv că în filmele mele am sugerat adesea, prin diverse feluri, 
sentimentul de dezacord în raport cu natura: în The pianist, filmez o femeie în rochie de 
seară cântând la pian, izolată într-un loc de trecere; în Et dans mon cœur j’emporterai, 
spun povestea unui bărbat, târât împotriva voinței sale într-un karaoke coreean; sau în 
De l’autre côté (2005), portretizez un bărbat care se simte profund străin în propria sa țară.

Să fiu sinceră, nu cunosc cu adevărat motivele unei astfel de recurențe, dar am tendința să 
cred că dorința mea legată de cinema are o legătură sigură cu experiența mea de depla-
sare forțată din Coreea în Europa. La sosirea mea în Franța, m-am trezit scufundată într-o 
lume total necunoscută. Mă simțeam străină și într-un decalaj profund cu lumea pe care 
o vedeam în fața mea. Cum ignoram limba, observam cu atenție ce mă înconjura, la su-
prafața lucrurilor, într-o stare de percepție acută. Încercam să decodez aparența lucrurilor 
în speranța de a le capta esența. A spune că văd lumea ca printr-un ecran ar fi o afirmație 
corectă despre raportul meu cu lumea de la acea vreme, copil fiind. Dar a cunoaște sigur 
dacă fix această experiență este cea care m-a împins să fac filmele pe care le-am făcut, nu 
știu să răspund. Și, în plus, nu aș vrea să știu.

Film Menu: Vorbind de conexiuni, nu pot să nu menționez compoziția filmului. Armonizezi 
foarte puternic ideea de unitate între femei (îmi amintesc cum deseori le vedem reflexiile, 
fie în apă sau oglinzi). Cât de important a fost să introduci spațiul și structura lui, în raport 
cu ele?

Sung-A Yoon: Centrul de formare pe care îl vedem în film a fost ales în mod special pentru 
locurile și decorurile sale. Când filmez, nu pierd niciodată viziunea formei. Toate centrele 
oferă o reconstituire a camerelor tipice ale casei angajatorilor străini – bucătăria, sufrageria, 
baia, dormitorul etc. – dar, bineînțeles, fiecare loc se prezintă în mod diferit. 

Film Menu: Vezi în elementele enumerate influențe din producțiile soap opera?

Sung-A Yoon: În centrul ales, pereții sunt galbeni, cu un verde culoarea mărului, și asta a 
ajutat la crearea unei atmosfere deosebite. Deci, aș spune că da. Era o intenție de mizan-
scenă de a dezvolta această parte. În final, am ales locul de filmare și pentru amploarea 
camerelor, care îmi permitea mai multă libertate pentru a plasa camera.

În ceea ce privește prezența apei, am plecat să filmez în timpul sezonului ploios. De când 
am ajuns, întreaga stradă unde era centrul era inundată. Mi s-a părut natural să integrez 
motivul apei în poveste. În film, prezența ei „izolează” femeile de lumea exterioară. De 
asemenea, în ultima scenă, din care înțelegem că grupul de femei va părăsi țara, vedem 
vehiculul care le ia, mergând pe străzile complet inundate. Acesta este momentul în care 
auzim un cântec ale cărui versuri spun : Is it us who almost gave our lives for the country? 
/ The “new heroes” whose only weapons are tears / We beg you to grant us /Just a little bit 
of your mercy. Pentru unii spectatori care au venit la proiecții, toată această apa prin care 
femeile trec cu mașina, reprezintă lacrimile numeroșilor O.F.W. (Overseas Filipino Workers) 
care s-au sacrificat pentru a-și salva familiile. Fiecare spectator interpretează filmul în pro-
priul fel și consider că aceasta este bogăția cinematografiei.

Film Menu: Prinzi, de asemenea, câteva discursuri referitoare la capitalism și la economia 
națională. Pot spune că și atitudinea celor care se ocupă de pregătirea femeilor au o vizi-
une dură. Ba chiar le oferă sfaturi legate de cum ar trebui să vadă în fața ochilor semnul 
dolarului când muncesc. Cât de important a fost să incluzi problemele de genul?

Sung-A Yoon: Aspectul economic al migrării lor era un punct important pentru mine. Voiam 
ca aceasta să se reflecte în film prin tușe, pe ici, pe colo. Căci de pe urma migrării acestor 
muncitoare beneficiază mult economia din Filipine.
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La filmare, când grupul de femei a declanșat discuția în legătură cu faptul că cei din O.F.W. 
se simt ca „noii eroi ai economiei”, știam că ar ajuta la înscrierea situației acestui grup de 
femei într-un context mai global, la scală națională. Eram atât de fericită să le aud opiniile 
legate de ceea ce media și guvernul filipinez spun despre ele. Ce dezvăluie discuția este 
faptul că ele nu sunt prostite. Se miră că se numesc „eroi”, oameni care se sacrifică pentru 
familiile lor și care pleacă la muncă în străinătate, lăsându-și copiii în urmă, dar sunt destul 
de lucide în legatură cu faptul că imaginea lor e preamărită dincolo de mare mai ales din 
punct de vedere al impactului economiei asupra expatrierii lor. Prin intermediul anumitor 
scene, voiam ca spectatorul să vadă impactul direct al politicilor de migrare asupra indivi-
zilor.

Film Menu: De exemplu, e acel moment sfâșietor în care Jane, una dintre muncitoare, se 
desparte de copilul ei adormit înainte de plecarea în străinătate.

Sung-A Yoon: Exact. Există de asemenea o altă scenă foarte emblematică pentru mine 
legată de efectele devastatoare ale lumii noastre capitaliste: Leah dă un interviu de anga-
jare cu viitoarea sa angajatoare. Ce se evidențiază constant în acest dialog plin de pauze 
lungi, este că fiul angajatoarei are mai multe valori decât fiul angajatei. Există cu adevărat 
standarde duble. Din acest motiv devine posibil acest sistem. În timp ce fiul angajatei va fi 
condamnat să trăiască în Filipine fără mamă, fiul angajatoarei va beneficia de grija mamei 
sale și de o bonă disponibilă la cerere. Aceasta este una dintre scenele din film care mă 
emoționează cel mai mult. Ea evidențiază cât de crud și revoltător e acest sistem.

Film Menu: Cât de receptive au fost femeile pe care le-ai filmat la ideea de a apărea pe 
ecrane și, totodată, ca poveștile lor să fie auzite?

Sung-A Yoon: Ele și-au exprimat mândria de a face parte din film. 

Film Menu: Ai prezentat filmul în compania a trei dintre ele în cadrul festivalului HKAFF 
(Hong Kong Asian Film Festival) în 2019.

Sung-A Yoon: Într-adevăr. Au fost destul de melancolice. A fost punctul culminant petrecut 
împreună. Publicul le-a pus aceeași întrebare ca tine. Răspunsul lor a fost că dorința lor de 
a face parte din proiect vine în special din speranța de a schimba privirea care se abate de 
obicei asupra lor. Muncitoarele domestice sunt extrem de invizibile. Și toate studiile arată 
că femeile filipineze sunt stereotipizate ca fiind toate supuse, vesele și înnăscute pentru 
a se ocupa de copii. Făcând acest film, am ținut să evit stereotipul femeii de serviciu imi-
grantă și puțin instruită, victima pasivă și fără voință, și de fapt să dezvălui femeile în toată 
umanitatea și unicitatea lor.

Film Menu: Sunt interesată să aflu și cum vezi reprezentarea femeilor în programele festi-
valurilor, dar și în diferite etape ale producției. Ai mai discutat, de exemplu, despre comisia 
de finanțare în interviurile tale de la BFI London Film Festival, unde filmul tău se afla în 
categoria de documentar. În Belgia există totuși un sens de egalitate, măcar deziderat, în 
producțiile audiovizuale. Cum se aplică în realitate?

Sung-A Yoon: În Belgia, ies din școlile de film un număr aproape egal de regizori și re-
gizoare. Totuși, ulterior în profesie, se regăsesc aproximativ 70% regizori bărbați. Cine-

matografia nu face excepție, e impactată de inegalitățile prezente în restul societății. E o 
problemă de sistem.

Preocupată de aceste întrebări pe care și tu le ai, acum fac parte dintr-un colectiv belgian 
„Elles font des filmsˮ, care încearcă să acționeze pentru a opri sexismul în proiecte din do-
meniul cinematografic. La nivel de instituții, Centrul Cinematografiei aplică paritatea mem-
brilor comisiei de film care decid finanțarea proiectelor. De la mișcarea #MeToo, consider 
că există o conștiință mai mare a inegalităților, dar e departe de a fi suficient.

Film Menu: Pentru că acest interviu va apărea într-un context de discuție referitor la ca-
nonul în cinema și industrie, mi-ar plăcea să ducem dialogul nostru la final, atingând un 
ultim aspect. Cum sunt văzute regizoarele în lumea filmului documentar? E documentarul 
văzut diferit de filmele de ficțiune în Belgia? De exemplu, în România există o discrepanță 
considerabilă când vine vorba de finanțarea documentarelor, în ceea ce privește bugetele, 
dar și ca acceptare națională.

Sung-A Yoon: Regizoarele sunt mai bine reprezentate în domeniul filmului documentar. 
Așadar, se remarcă o diminuare a numărului de regizoare în profesie pe măsură ce bugete-
le de film cresc. Ficțiunea implică bugete mult mai substanțiale. Poate că din această cauză 
regizoarele sunt mai prezente în documentar decât în ficțiune. De fapt, vârful este în princi-
pal ocupat de cinemaul narativ ficțional în timp ce documentarul este considerat din păcate 
„ruda săracă a cinematografiei”. Personal, consider că documentarul de creație este foarte 
bogat și că oferă un spațiu de expresivitate și reflecție indispensabil. E mai puțină formatare 
și mai multă libertate formală. 

Mi se pare, evident, că spațiile de difuzare alocate documentarului sunt prea reduse. Sălile 
nu sunt suficiente și televiziunea oferă prea puține intervale pentru documentarul de crea-
ție. De aceea marele public nu are acces cu ușurință acolo. Mi se pare păcat, căci remarc 
adesea că publicul (a se înțelege și cei neinițiați) este foarte receptiv la această formă de 
cinematografie.
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State of Cinema 2020
Cinemaul la timpul prezent
de Olivier Assayas

Tradus de Andreea Chiper și Teodora Leu
Editat de Andrei Gorzo, Veronica Lazăr și Victor Morozov

Acest text a fost scris la invitația revistei de film online Sabzian. În fiecare an, 
Sabzian roagă câte un invitat să cântărească într-un text starea curentă a cinemau-
lui și să aleagă un film în completarea textului.

Text publicat în iunie 2020 în online și tradus în FILM MENU cu permisiunea Sabzian. Le mulțumim.

Toate drepturile rezervate Sabzian și lui Olivier Assayas.

Notă: Deși originalul nu conține subtitluri, pentru o citire mai fluidă, FILM MENU a ales să atașeze subtilurile 
versiunii în franceză a textului, publicată în cadrul Èditions Gallimard.

Am o veste bună pentru toată lumea: cinemaul se află în criză. Aceasta nici nu este o 
noutate: cinemaul n-a încetat să fie în criză de când există pe lume. Nu este semnalul unui 
pericol pentru viitor - viitorul este o enigmă și e nevoie de multă iresponsabilitate pentru a 
încerca să formulăm ipoteze pe marginea lui, să pretindem că-i descifrăm arcanele -, ci mai 
degrabă semnalul unei sensibilități seismografice față de mizele prezentului. Și cred că nu 
există alt simptom mai pertinent al vitalității unei arte decât permanenta sa autoplasare sub 
lupă, în funcție de permanenta reformulare a lumii noastre. Întrebarea veritabilă ar fi mai 
degrabă dacă forțele care transformă lumea sunt aceleași care transformă și artele, sau, 
în caz că sunt două seturi diferite de forțe, cum se hrănesc unele din altele, sau dacă nu 
cumva sunt antagonice…

Mi se pare că în zilele noastre se mai pune și o altă întrebare - una care, în felul ei, le 
parazitează pe primele două, strică jocurile, opacizează lectura cinemaului și înscrierea lui 
în propria istorie. E cea a naturii reflecției care ne determină modul și structura privirii.    

 I. TEORIA PIERDUTĂ

 CINEFILIA ȘI TIMPUL EI
Plecând din mijlocul istoriei cinemaului, adică din epoca sa modernă, vedem cum 
instrumentele cinefiliei sunt cele care definesc acest cadru, gândit de André Bazin, el însuși 
descins din creștinismul social al lui Jacques Maritain și participant la acea democratizare 
a culturii care a marcat perioada Eliberării. 

Acest efort teoretic ținea totodată de mișcările vaste ale istoriei care fac din perioada 
postbelică o tabula rasa - îndeosebi în privința actelor colaboraționiste, de care nici 
industria filmului și nici cei care-o gândiseră înainte n-au fost scutiți. Să nu neglijăm faptul 
că, pe vremea aceea, cea mai completă istorie a cinemaului purta semnăturile lui Maurice 
Bardèche și Robert Brasillach1, fiind publicată în 1935. 

Succesul și pertinența gândirii lui André Bazin au făcut ca ea să fie dusă mai departe de 
o generație de tineri cineaști - cei din Noul Val Francez - pentru care scriitura, teoria, a 
constituit fundația practicii. Reflecția și acțiunea erau cei doi poli ai unei dialectici care avea 
să devină cheia înțelegerii noastre a cinemaului, cu singularitățile și paradoxurile sale. 

Iertați-mă că mă întorc atât de departe în timp, mai bine de jumătate de secol, pentru a vorbi 
despre starea prezentă a cinemaului, dar această problematică a timpului mi se pare vitală 
pentru a înțelege unde, mai exact, ne aflăm acum. De aceea, e necesar să începem prin a 
problematiza ce anume înseamnă această cinefilie originară și care ar fi putut fi alternativa.

De bine, de rău, consider că toată reflecția despre cinema se fondează, conștient sau 
inconștient, pe natura ambiguă a raporturilor întreținute cu celelalte arte. Și, prin urmare, 
cu teoria acestora. Încă de la începuturile cinemaului, în era mută, exista opoziția dintre, 
pe de-o parte, susținătorii unui cinema înscris în istoria avangardelor (întrucât acesta se 
sincroniza cu ele) și, pe de altă parte, partizanii naturii sale intrinsec bastarde, scindată 
între literatura populară și imageria simbolistă. 

1  Maurice Bardèche, critic și jurnalist francez, susținător fervent al fascismului în timpul Celui de-al 
Doilea Război Mondial; după război, s-a remarcat prin activitatea politică dedicată ideilor care l-au pasionat 
în tinerețe, încercând să le revizuiască și făcând în continuare apologia neo-fascismului. Robert Brasillach, 
cumnatul lui, a fost de asemenea un autor și jurnalist cu viziuni pro-fasciste și redactor-șef la ziarul de extremă 
dreaptă Je suis partout, fiind chiar executat după război pentru activitatea colaboraționistă (execuție, de altfel, 
controversată). – n. tr.
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André Bazin și Cahiers du cinéma au ales să interogheze practica cinematografică și, 
plecând de aici, să construiască o bulă esențialistă. Cinemaul, după ei, s-ar afla în altă 
parte, străin în același timp de vechile problematici legate de reprezentare și de actul 
modern al punerii lor în criză. 

Tocmai în jurul acestui demers s-au federat diversele noi valuri răspândite prin lume.

Problema centrală era cea a filmării, a eticii ei și a libertății autorului, care autoriza toate 
singularitățile. Această perioadă care a marcat atât de profund istoria cinemaului și raportul 
nostru cu ea a fost totuși extrem de scurtă. Bazin a fondat Cahiers du cinéma în 1951 și a 
murit în 1958. 

Începând cu schimbarea de direcție din anii 1960, și continuând apoi în forme tot mai 
radicalizate, cinefilia aceasta s-a pomenit prinsă ca într-un clește: pe de-o parte raportul 
ei refulat cu artele plastice (Jean-Luc Godard făcând din asta miezul operei sale); pe de 
altă parte, evoluția socio-politică a unei lumi zguduite de mișcările sociale ale tinerilor, 
concretizate în Franța prin evenimentele lui mai 1968 și în Statele Unite prin acel „Summer 
of Love” din 1967.

Pe scurt, raportul cu artele plastice interoga forma cinemaului modern, relația sa cu 
reprezentarea figurativă, cu narațiunea, în timp ce valul puternic care a măturat societățile 
contemporane interoga locul, ba chiar legitimitatea autorului.
 
Tot ce păruse limpede s-a tulburat, tot ce servise drept temelie pentru clădirea unui nou tip 
de cinema a fost așadar reconsiderat, inclusiv de către principalii lui artizani. 

 CINEMAUL CA UN TOT
Eu însumi am fost marcat de această chestiune profundă și nerezolvabilă a apartenenței 
sau non-apartenenței cinemaului la problematica artelor plastice. Este cinemaul, cum 
spunem adesea fără să știm prea bine despre ce vorbim, „a șaptea artă”, sau este cu 
totul altceva decât o artă? Și de ce nu acea piatră filosofală din care istoria avangardelor 
secolului douăzeci și-a făcut un obiect de cercetare, depășirea artelor, în sensul hegelian al 
termenului? Desigur, cinemaul ca artă, dar o artă care ar avea puterea de-a vedea celelalte 
arte, de-a rezolva misterele reprezentării lumii, pe scurt, de-a împlini miracolul reproducerii 
totale a percepției, aspirație care bântuie istoria picturii (așa cum Turner, prin abstractizare 
- intuiție crucială - rezolvase problema mișcării aflată la baza picturii sale).

Apropo, mă gândesc adesea la această frază a lui Ingmar Bergman care spunea despre 
Tarkovski că se mișcă liber în spații la ușa cărora el însuși bătuse o viață întreagă.

În acest sens, m-au deranjat întotdeauna neînțelegerile provocate cei care disting 
între cinemaul experimental, moștenitor al tentativelor dadaiste (Hans Richter), apoi al 
suprarealiștilor de la începutul secolului XX (Man Ray, Buñuel), și cinemaul narativ, așa cum 
s-a impus foarte devreme ca distracție populară, și obținând apoi treptat și titluri nobiliare. 
După mine, Tratat despre bale și eternitate, realizat de fondatorul letrismului, Isidore Isou, 
ar trebui considerat un precursorul din 1951 al Noului Val.    

Și tot așa, de cealaltă parte a Atlanticului, ruptura operată de o generație de cineaști 
experimentali care refuzaseră tot cinemaul care îi precedase (Kenneth Anger, Andy Warhol, 
Jonas Mekas, Stan Brakhage, sau chiar Shirley Clarke și John Cassavetes) fondează 
cinemaul liber care urma să vină - Noul Hollywood, dacă vreți. Mai ales în termenii unei 
reinventări formale a esteticii cinematografului, care-i preocupase în mult mai mică măsură 
pe cineaștii Noului Val. Supraimpresiuni și magie neagră (Anger), abstracțiune (Brakhage), 
scriitură diaristică (Mekas), dramaturgie și statut al actorului (Cassavetes), zoom-ul ca 
reinventare a cadrului fix, eliberat de caracterul static al camerei obscure (Warhol): nu 
sintaxa, ci însăși textura cinemaului e în joc aici.

În ce mă privește, văd cinemaul ca pe un tot: filmul narativ și-a luat mereu seva din lucrările 
experimentale, tot așa cum și acestea s-au inspirat mereu din limitele sau, chiar mai mult, 
din impasurile în care s-a găsit arta figurativă. Spun asta în măsura în care îl găsim pe 
Brakhage în Michael Bay sau pe Warhol la Fassbinder și Almodóvar.

În miezul acestor întrebări se află, cum se-ntâmplă adesea atunci când e vorba de 
chestionarea contemporanului, opera lui Jean-Luc Godard - provenită din cinefilia clasică și 
bântuită, până în perioada sa crepusculară, de interogarea ei, și de îndoiala care-o roade, 
nod al suferinței care o definește deja de multă vreme.  

 CÂND TEORIA DEVINE DOGMĂ
Teoria este gândirea aflată în mișcare: capacitatea de a lua în posesie, inclusiv în termeni 
strategici, problematica unui prezent care se redefinește fără încetare. În ce moment anume 
a încetat cinemaul să mai fie gândit? Când anume a pierdut legătura vitală, esențială, care 
unește exercițiul practic al unei arte cu reflecția asupra ei? Mi-e teamă că numeroase forțe 
irezistibile și-au adus contribuția la ceea ce se insist în a percepe drept eșecul unei generații.
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În primul rând, aș zice că cinemaul a fost victima propriului prestigiu, iar teoria (auteur-
istă, dacă vreți), a devenit victima succesului internațional care i-a deschis larg porțile 
universităților. Din momentul în care reflecția despre cinema a devenit o disciplină 
universitară, ea a înghețat: a încetat să fie prelungirea preocupărilor materiale, practice, ale 
cineaștilor. Cine anume se mai interesează astăzi, în mod serios, de chestiunea spațiului, 
a felului în care acesta e transformat prin optică, îndeosebi prin focalele lungi, specifice 
cinemaului modern? Cine-și mai pune întrebări despre perspectiva monoculară ca limită a 
restituirii realului prin cinema? Se discută ceva mai mult, deși tot nu suficient după părerea 
mea, despre disparitatea dintre câmpul deschis, liber, al scriiturii romanești și al teatrului 
modern - cu care dialoghează cineaștii cei mai racordați la timpul lor - și limitele înguste ale 
convențiilor care guvernează activitățile comitetelor și comisiilor ce decid viața și moartea 
operelor cinematografice. Și nici măcar nu vorbesc despre seriale, ai căror realizatori port-
stindard par să se bucure la culme că au ocazia să aplice toată țesătura de convenții și 
platitudini pe care o predau manualele americane de scenaristică. 

Unde vreau să ajung? La acel moment în care teoria, organism viu, devine ideologie moartă. 
În mâinile profesorilor universitari care o reduc la nivelul unei spoieli de modernitate aplicate 
lucrurilor pe care le tot predau de multă vreme, gândirea în mișcare devine o doxă, un 
ansamblu de reguli, de automatisme care nu mai au niciun fundament, întrucât a fost dată 
uitării însăși sursa lor, a fost dat uitării faptul că, într-o foarte mare măsură, sursa aceea era 
tinerețea, era poezia cea mai spontană.

Dacă aș vrea să mai fac un pas în direcția asta de reflecție și să fiu mai provocator decât îmi 
doresc, aș zice că astăzi e timpul să ne confruntăm serios și responsabil cu eșecul cinefiliei. 
Nu spun că ar trebui să-i punem sub semnul întrebării achizițiile sau contribuția capitală la 
gândirea imaginii în secolul XX: din aceste puncte de vedere, ea stă undeva sus de tot. Însă 
tocmai această reușită, această comoară a istoriei cinemaului, este motivul pentru care ar 
trebui să deschidem ochii și să admitem că ea a constituit un moment al cinemaului; un 
moment care de fapt a trecut de mult, pentru că nu mai produce nimic nou, în afara unei 
tetanii care sugerează că totalitatea cinemaului ar fi fost gândită la ora modernității sale - 
anii 1960 - și mai înainte, în epoca sa clasică, și că astăzi nu ne-ar mai rămâne decât să 
ne mulțumim cu valorile și instrumentele unei postmodernități ironice, sau mai degrabă 
devenite de nepăcălit, atunci când nu cade în grimasele barocului.

În lumea proliferării imaginilor de toate felurile, putem doar constata fragilitatea locului 
ocupat de gândirea cinefilă, care a devenit o poziție de repliere, când ea se găsea altădată, 
acum puțină vreme, în mijlocul dezbaterilor.

Odată achiziționate marile ei principii, odată ce filmul a fost recunoscut ca obiect legitim de 
studiu, odată ce autorul de film a dobândit prestigiul rezervat altădată practicanților unor 
discipline mai vechi și mai serioase, odată ce poziției pe care o ocupă filmul - la jumătatea 
drumului dintre cultura înaltă și cea joasă - i s-a recunoscut legitimitatea, mi se pare că 
n-am mai avansat cu niciun centimetru; iar ceea ce am văzut construindu-se sunt zidurile 
unei fortărețe - da, universitare -, menită să protejeze, în jurul acestor gardieni de templu, 
niște valori care n-au mai produs de mult ceva realmente util sau pertinent.

Și mi-e cu atât mai neplăcut să spun asta cu cât sunt obligat s-o fac și din poziția mea de 
cineast care interoghează teoria, vrând să știu, să înțeleg în ce fel mi-ar fi fost ea utilă și m-ar 
fi stimulat, dincolo de ceea ce am învățat făcând parte din redacția Cahiers du cinéma vreme 
de cinci ani, între 1980 și 1985. Răspunsul, în ceea ce mă privește, este brutal (pentru alții 
s-ar putea să fie altfel): teoria nu m-a învățat nimic. Mai mult decât atât, pentru că natura 
m-a dotat mai degrabă cu spirit de contradicție, rămân cu sentimentul că, dimpotrivă, a 

trebuit să înot împotriva curentului, împotriva ideilor efemere, a conceptelor-fetiș, împotriva 
modelor repede uitate ale unei gândiri cinefile aflate în derivă, determinate de o raportare 
tardivă la sociologia burdieuziană, bâjbâind printre jocurile de oglinzi ale postmodernității, 
alergând naiv după prestigiul artelor plastice din momentul în care acestea au invadat 
domeniul imaginii animate prin practica - totuși atât de fragilă și de discutabilă - a instalațiilor. 

 DESPRE TEORIE CA ANTIDOT
Lăsați-mă să mai privesc o dată în urmă înainte de a trece la considerații mai puțin negative 
- eu fiind, de altfel, în multe privințe, un apologet al forțelor negative, care au jucat un rol 
important în inspirația mea artistică.

Atunci când s-a constituit cinefilia istorică, la sfârșitul anilor 1950 și la începutul anilor 1960, 
oare se poate considera că teoria din domeniul artelor plastice avea ceva de zis despre 
cinema, despre istoria acestuia și despre forțele puternice care-i determinau mutațiile? 
După mine, nu mare lucru. Și nici nu e nevoie să-i fi citit (cum i-am citit eu) pe Guy Debord 
și pe situaționiști pentru a observa că, de-a lungul acelor ani, în fața ascensiunii școlii 
picturale de la New York (Pollock, de Kooning, Rothko...), principalele chestiuni care agitau 
avangardele europene erau cea a propriul eșec politic și cea a reîntoarcerii la impasurile 
abstracționismului sau a repetării unor transgresiuni care încă de la 1930 nu mai șocau pe 
nimeni. 

Cinemaul era foarte departe de preocupările teoreticienilor artelor plastice. Inclusiv în 
declinările lui cele mai contemporane, ca neorealismul italian, cinemaul readucea atenția 
înapoi la cea mai primară reproducere monoculară a lumii. Problematica figurativității, așa 
cum o reformulase cinemaul, părea neglijabilă în comparație cu explorarea obscurităților 
și a străluminărilor inconștientului prin intermediul abstracționismului. Și cu atât mai 
insignifiantă putea să pară în fața acelei tendințe de negare a artei pe care o defineau 
happening-urile și - în forma sa cea mai radicală, cele mai extremă - acționismul vienez. Ca 
să nu mai vorbim de Tezele din Hamburg ale lui Debord, Vaneigem și Kotanyi, care marcau 
renunțul situaționiștiilor la artă pentru a-și „realiza filosofia”.

Scriu aceste lucruri pentru a reaminti în ce măsură gândirea cinefilă a constituit și un 
puternic antidot la forțele distructive care lucrau chiar în inima avangardelor; și în ce măsură 
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a permis cineaștilor pe-atunci debutanți - în mod incontestabil generația cea mai bogată 
și mai prolifică din istoria filmelor - să ia practica reprezentării lumii și s-o pună pe un nou 
soclu, onoare pe care artele plastice ajunseseră să i-o refuze.

 II. SPRE O GÂNDIRE CONTEMPORANĂ A CINEMAULUI
Până la urmă trebuie să ne întoarcem în prezent. Voi încerca să  fac acest lucru plecând 
de la chestiunea teoriei, de vreme ce resping cinefilia așa cum s-a osificat în dogmă și 
ideologie.

 PERCEPȚIA LUMII ȘI REPRODUCEREA EI
În lucrarea lui recentă, O istorie a imaginilor2, David Hockney, pe care eu îl consider 
principalul gânditor contemporan al imaginii, dincolo de faptul că e și cel mai mare pictor în 
viață, dezvoltă o reflecție pasionantă despre originile reprezentării: cum s-a constituit vreme 
îndelungată în jurul unei raportări la perspectiva monoculară și, prin urmare, la evoluția 
tehnică a lentilelor optice și a utilizării lor, începând cu secolul al XVII-lea; și la influența 
perspectivei monoculare asupra evoluției procedeelor camerei obscure. Dacă aceste 
instrumente îi permit o relectură infinit-incitantă a picturii în epoca ei clasică, problematica 
lui Hockney este totodată și aceea a reconsiderării lor moderne. Momentul cubist este din 
acest punct de vedere un pivot, constituind, prin multiplicarea unghiurilor aflate în serviciul 
unei singure imagini, un punct de ruptură cu reperele tradiționale ale perspectivei. 

După mine, Hockney nu merge destul de departe, cel puțin prin aceea că teoria 
cinematografică nu e în măsură să-i extindă reflecțiile. De-a lungul vremii, teoria de film a 
uitat să mai fie o teorie a percepției - exceptându-l pe Gilles Deleuze, care, esențialmente 
prin Imaginea-mișcare3, a fost unul dintre ultimii mari gânditori ai cinemaului. De fapt, tocmai 
din perspectiva mișcării - și a multiplicării obiectivelor și axelor nu în interiorul cadrului, care 

2 textul lui Hockney apărut în limba română ca O istorie a imaginilor. De la pictura rupestră la ecranul 
de computer, la editura Pandora M, 2017–  n.tr.
3 textul lui Deleuze apărut în limba română ca CINEMA 1. Imaginea-mișcare, trad. Ștefana și Ioan-Pop 
Curșeu la editura Tact, Cluj-Napoca, 2012 – n. tr. 

nu e adevărata sintagmă cinematografică de bază, ci în interiorul secvenței - se joacă 
partida cinemaului ca răspuns la interogațiile lui Hockney, ca repunere în discuție a limitelor 
camerei obscure de la origini. Deplasarea camerei, din momentul în care aceasta a devenit 
portabilă, și folosirea focalelor lungi inclusiv în interior, din momentul în care am avut la 
dispoziție obiective suficient de sensibile pentru asta, ne apropie de fapt (și după părerea 
mea cu mai mulți pași) de reproducerea percepției, aflată în sfârșit la îndemână.

Hockney refuză să vadă aceste aspecte în cinema - iată limita reflecției sale -, dar saltul 
pe care-l face în cea mai recentă lucrare tot mi se pare crucial prin faptul că sugerează 
reașezarea tabloului în inima istoriei imaginilor. Ca să rezum schematic, el consideră 
că alunecarea de la pictură la fotografie nu constituie o ruptură, ci o continuitate unde 
invenția hotărâtoare nu este atât reproducerea realității - și astfel câștigarea unei competiții 
cu pictura -, cât capacitatea de a fixa pe hârtie fotografică o imagine pe care pictura o 
cunoștea de multă vreme, prin faptul că folosea dispozitive optice, și care se afla la sursa 
tehnicilor ei și a evoluțiilor acestora.

Importanța acestei idei rezidă în faptul că ea legitimează din nou, în sânul cinemaului - 
despre care nu e abuziv să afirmăm că e prelungirea fotografiei -, genul de teorie a artei 
care s-a dezvoltat de-a lungul vremii în jurul picturii. N-ar fi oare în interesul cinemaului să 
se confrunte cu bogata tradiție de gândire care, de la Renaștere încoace, a tratat tema 
reproducerii lumii și problemele - încă și mai importante - ținând de percepție? Dacă aș 
fi întrebat ce ar trebui să se predea astăzi în școlile de cinema, aceste două piste le-aș 
recomanda.

Pentru a verifica aceste intuiții ajunge să observăm că, dintre toți gânditorii imaginii, cei mai 
frecvent citați de către Jean-Luc Godard - care este cel mai autentic-plastician dintre marii 
cineaști moderni - sunt Élie Faure și mai ales André Malraux, ale cărui fulguranțe, juxtapuneri 
stupefiante și scurt-circuite teoretice n-au încetat nici până azi să ne dea de gândit.

Ce încerc să punctez aici este măsura foarte redusă în care cinefilia e echipată pentru a 
face față întrebărilor de care depinde înțelegerea acestui mister, ale cărui coordonate încă 
par să ne scape printre degete: misterul naturii contemporane a cinemaului și al importanței 
pe care acesta a căpătat-o în societățile noastre.

Este cinemaul oglinda lumii ori numai reflexia imaginației noastre? Captează el esența 
realului sau a rămas ceea ce fusese inițial - o atracție de bâlci -, manipulând, cum făceau 
iluzioniștii de odinioară, circuitele percepției? Aceste întrebări sunt cu atât mai profunde cu 
cât obiectul filosofiei, dintotdeauna, îl constituie explorarea naturii percepției sau a realului, 
fără să le dea vreodată de capăt. Această problematică ne privește și pe noi, cum i-a privit 
pe toți teoreticienii artelor, din toate timpurile. Pe această cale, istoria artei ne oferă niște 
șanse importante și incitante de a ne reinventa raporturile cu imaginile în mișcare și, poate, 
de a le reașeza într-o istorie lungă, pe care opoziția dintre cinemaul clasic și modernitate, 
deși productivă pentru un timp, a sfârșit prin a o opaciza. 

Însă nu aceasta e calea aleasă de reflecția contemporană asupra cinemaului.

 CINE GÂNDEȘTE CINEMAUL ASTĂZI?
Cine gândește cinemaul astăzi, din ce punct de vedere și în numele căror valori? Și ce 
gândește cinemaul despre sine? În numele cărei etici și potrivit căror principii? Iată două 
întrebări foarte diferite ca natură, ale căror răspunsuri par să se fi fărâmițat - îndeosebi pe 
internet - și care par greu de readunat într-un tot coerent.
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Privind lucrurile dintr-un unghi limitat - acela al cinemaului francez -, mi s-a părut, cu toate 
că n-am participat eu însumi la aceste dezbateri, că personalitățile puternice ale lui Serge 
Daney și Claude Lanzmann au servit o vreme drept repere, amenajându-i cinefiliei un fel 
de post-scriptum funebru, mai degrabă post-stângist decât post-modern, și definit prin 
problematica „interzisului”.

Pe de-o parte „travlingul din Kapo”, criticat de Jacques Rivette într-un text despre un film 
de Gillo Pontecorvo (autorul Bătăliei pentru Alger și până atunci idol de nezdruncinat al 
cinemaului anticolonialist), care treizeci de ani mai târziu devine, la Daney și fără ca acesta 
să fi văzut vreodată filmul, întruchiparea obscenității și estetizarea deportării, atunci când 
Daney dă o formă literară, bulversantă, istoriei sale personale, refulată până în acel moment, 
în jurul figurii tatălui necunoscut - un evreu polonez, victimă a lagărelor de exterminare. 

Claude Lanzmann, autorul unei capodopere uimitoare, Shoah, apucând într-o manieră 
transcendentă chestiunea „soluției finale” și interzicându-și să folosească imagini de 
arhivă, a construit în jurul acestei problematici o etică a cinemaului care a marcat spiritele 
contemporanilor.

Combinarea acestor două problematici a ținut loc de teorie pentru o generație de cineaști, 
arareori direct preocupați de aceste teme istorice, dar aflați în căutarea unei morale pe 
care ruinele cinefiliei clasice, deja zdruncinată decisiv de stângism, deveniseră incapabile 
să le-o furnizeze.

Paradoxul acestui moment istoric al teoriei cinemaului a fost acela că n-a reușit să propună 
nimic într-un sens constructiv, ci doar să instituie un cod de restricții. Combinat cu spectrul 
morții cinematografului, fluturat complezent îndeosebi de către Godard și Daney. Nu mi-ar fi 
plăcut să încep să fac filme în această atmosferă toxică. Lui Arnaud Desplechin i-a fost dat, 
prin Santinela - un film despre care îmi place să cred că i-ar fi plăcut mult lui Serge Daney 
-, să dezlege acest nod, să smulgă cinemaul din acest blestem, punând din nou în acord 
filmul, istoria și ficțiunea. 

Dar, în definitiv, nu exista oare nicio fărâmă de adevăr în imprecațiile lui Serge Daney, care 
prinsese din mers trenul post-bazinian în curentul anilor șaptezeci? Oare nu era deloc 
lucid în privința impasurilor cinefiliei - cinefilie în jurul căreia se formase și pe care o vedea 
dizolvându-se, descompunându-se, renegându-se, pe măsură ce înainta el însuși spre 
moarte?

Ce se alege de toate aceste întrebări? Mai sunt ele valabile? Au trecut de granițele Franței? 
Nu chiar. Le vorbesc ele tinerilor cineaști? Au vreo posteritate? Sunt ele pertinente numai în 
cadrul acestei meditații despre starea actuală a cinemaului? Abia dacă sunt și acolo. 

Dacă ne punem problema identificării unui loc unde s-ar putea reformula cinefilia de astăzi, 
e imposibil să nu-l situăm în mediul online și în maniera în care sunt redefinite nu numai 
modurile de vizionare a cinemaului, ci și felul cum îi traversăm istoria. E un loc comun și totuși 
un adevăr demn de a fi reamintit faptul că generațiile de astăzi au la dispoziție un acces infinit 
mai mare la istorie, la toată istoria filmului, ca și la actualitatea ei, fapt inimaginabil pentru 
umanitatea din era pre-digitală, care n-a avut acces decât prin intermediul Cinematecii la 
o mică parte din capodoperele cinemaului, unele dintre ele rămânând perfect intangibile.

Nu vedem totul, dar avem acces, inclusiv gratuit, la aproape tot; cinefilia s-a dizolvat 
într-o infinitate de bisericuțe antagoniste, fiecare articulată în jurul unui fragment dintr-un 

trecut glorios, până în punctul în care valoarea lui, fie ea și simbolică, nu încetează să se 
devalorizeze. Avem astfel niște filme, adesea foarte bune - astăzi se fac mai multe filme 
bune decât oricând -, care-și joacă șansele fiecare pe cont propriu: oare o să ajungă la 
Oscar, oare va lua Palme d’Or-ul, Leul, Ursul, o să primească nominalizări, câte stele? În 
vreme ce cineaștii, ca autori, se estompează. Nu spun că nu le este recunoscut statutul 
de autor, ci mai degrabă că astăzi este mai greu să urmărim firele subterane ale unei 
opere, mizele căutării, fie ea și nebunească, fie ea și vană, a unui artist. Nu mai e vorba 
decât despre acest film, data viitoare totul va fi luat de la capăt. În esență, și această 
parte a moștenirii cinefile se descompune în fragmentarea digitală și în diluarea pertinenței 
teoretice care acționează în ea. 

 CU UNITĂȚILE DE MĂSURĂ ALE SOCIOLOGIEI ȘI COMUNITARISMULUI
Ce teorii dialoghează cu cinemaul la timpul prezent, ce teorii au drept de cetate, au dreptul 
să direcționeze inspirația cineaștilor? Cui, din acest punct de vedere, trebuie să-i dăm 
socoteală? De fapt, ne e puțin frică de răspunsul de-aici.

Îmi pare că este vorba despre soc-iologie - sau despre politic, cum i se spune mai simplu - și 
despre comunitarism. Dar este ăsta un lucru rău sau unul bun? Iar eu oare nu mă aventurez 
pe nisipuri mișcătoare? Cred în existența unei obligații de a aborda aceste chestiuni, chiar 
dacă mă îndoiesc că voi putea formula un răspuns satisfăcător, darămite consensual.

Cunoaștem nenorocirile epocii noastre: încălzirea globală, dezastrul ecologic, o creștere 
dementă a inegalităților sociale, imposibilitatea de a gestiona fluxurile de migrație și, 
mai presus de toate, incapacitatea guvernanților, a statelor, de a oferi acestor subiecte 
anxiogene - și nu mai vorbesc de războaie, de epidemii, de șomaj - un răspuns satisfăcător 
sau măcar vag liniștitor. Dimpotrivă, s-ar părea că reticența autodistructivă de a recunoaște 
că aceste nenorociri există a devenit în interiorul democrațiilor noastre un atu electoral.
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Că cineaștii sunt cetățeni și, în mod legitim, parte integrantă a provocărilor cu care se 
confruntă societatea, asta-i perfect normal. Dar politicul este domeniul complexului și nu 
produce în mod necesar cinema de calitate. Mai mult, cinemaul de ficțiune se chinuie - 
ceea ce este normal - să stăpânească   acele mize sociale care sunt mult mai bine analizate 
sau reprezentate în jurnalismul de opinie, în cel de investigație sau, desigur, în cinemaul 
documentar, forme mai legitime și care au la dispoziție suficient spațiu și suficient timp pentru 
a trata subiecte delicate sau sensibile cu rigoarea, precizia și exigența pe care acestea le 
impun și pe care cinemaul de ficțiune nu poate decât în mod excepțional să li-l ofere. 

Din punctul meu de vedere, sociologicul e o ramură nefericită de care să te agăți, în sensul 
că simplificările, amalgamările și dramatizările riscă să trunchieze faptele, să le reducă la 
generalități confortabile, rezultând într-o lectură eronată și potențial nocivă.

Nu vreau aici să critic sau să delegitimizez un cinema care se pune în slujba cetății și a 
cetățenilor. Din contră, așa ceva este perfect lăudabil. Nu vreau să spun decât că faptul mi 
se pare foarte dificil, uneori chiar primejdios, și că, în orice caz, eu nu găsesc aici vreo cheie 
care să ne permită să gândim în mod satisfăcător sau incitant cinemaul prezentului, și cu 
atât mai puțin pe cel al viitorului. 

Ce să credem, în continuare, despre comunitarism? Acesta a devenit un principiu activ în 
societățile noastre și chestionează cinemaul din cauză că nu este chestionat în interiorul 
cinemaului - ceva ce mi s-ar părea mai profund, mai curajos și în fond mai satisfăcător 
pentru facultățile intelectuale. De fapt, am avut întotdeauna convingerea că rolul cinemaului, 
rolul artei, este să interogheze societatea și în niciun caz să fie interogat de ea -  aproape 
întotdeauna cu întrebări greșite și perspective distorsionate. 

Sunt un adolescent al anilor 1970. Am tot repetat asta și voi continua să o repet, atât de 
tare m-a marcat acea perioadă, prin felul în care a pus sub semnul întrebării toate valorile 
societății. Am făcut parte în mod activ dintr-o contracultură care aspira la eliberarea vieții 
cotidiene și am fost angajat în forme de stângism care promovau emanciparea individului 
mai degrabă decât utopii colectiviste și regimuri autoritare (vezi genocidare). Am asistat la 
eliberarea homosexualității ca discurs și ca practică, am asistat la reînnoirea feminismului 
și la victoriile sale decisive. Am asistat la inventarea unei identități franco-maghrebiene, a 
unei culturi originând din orașele în care fuseseră relegați imigranții africani încurajați să 
se stabilească în Franța ca să servească drept forță de muncă pentru marile lucrări de 
infrastructură ale Franței gaulliste.

Derivele identitare care au urmat acestor progrese, ca și instrumentalizarea lor politică sau 
ideologică, m-au interesat mai puțin. Poate că evoluțiile respective erau inevitabile, poate 
că erau necesare - nu știu. În ceea ce mă privește, nu mi-am gândit niciodată raportarea 
la ceilalți în funcție de originile sau de preferințele lor sexuale. Cât despre relația mea cu 
femeile și feminismul - care a fost întotdeauna partidul meu politic de predilecție, într-atât 
sunt de convins că virilitatea bolnavă a devenit sursa tuturor relelor -, cea mai bună definiție 
pe care i-o pot da vine de la Groucho Marx, care a zis că bărbații sunt și ei femei ca toate 
celelalte. N-aș ști să o zic mai bine.

Toate acestea sunt note pentru a defini cine sunt și, în același timp, - cum se zicea în 
jargonul anilor politici - „de unde vorbesc”. Din interiorul acestei identității și din acest 
loc unde mă plasez, vin și spun că cinemaul poate fi comunitarist - nu cred că are vreo 
vocație în a fi dar de ce nu? -, însă comunitarismul este incapabil să suplinească în mod 
satisfăcător  acea absență a unei gândiri teoretice despre cinema, pe care suntem astăzi 
obligați să o constatăm.

 CINEMA INDEPENDENT ȘI PLATFORME
Până la urmă n-am cum să nu ajung la subiectul Hollywood. Nu am practic nimic pozitiv de 
spus, decât că prosperitatea acestei industrii și noile ei modalități nu mă încântă deloc. Din 
contră, mă sperie, ba chiar mă dezgustă, într-atât tinde producția recentă spre polul opus 
acelui cinema american pe care l-am iubit și l-am admirat - acel cinema american care, pe 
tot parcursul istoriei filmului, a dat acestei arte majoritatea din marii să maeștri. 

Asistăm la triumful serialelor, al difuzării filmelor prin intermediul platformelor digitale și 
al confiscării marilor ecrane în slujba francizelor, majoritatea reunite în sânul studioului 
Disney, a cărui hegemonie pare de acum absolută.

De ce să te mai chinui să finanțezi un film lipsit de vocația de a incita un sequel, un spin-off 
sau un alt film in the universe of? De ce să mai finanțezi filme ale căror raporturi cu publicul 
sunt imprevizibile sau supuse hazardului? Deja de foarte mult timp la Hollywood, teritoriul 
filmului nu încetează să se îngusteze - sigur, ocazional în favoarea unui cinema independent 
foarte fragil, forțat să se descurce cu bugete derizorii și astfel limitat în practicarea sintaxei 
contemporane a cinemaului, care le este rezervată producțiilor majoritare.

Dar cum rămâne cu Netflix, cu Disney Plus, cu Apple etc.? Oare cinemaul nu s-a refugiat 
acolo? Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, frații Safdie și Noah Baumbach nu și-au găsit 
acolo azil politic? Și eu însumi am ajuns acolo, filmul meu Rețeaua cubaneză fiind difuzat 
de Netflix în majoritatea teritoriilor, mai puțin în câteva - în primul rând în Franța, unde a fost 
un cinstit succes de public pe ecranul mare. Niciun alt distribuitor nu a propus producătorilor 
filmului o alternativă viabilă. 

Dacă există astăzi o problemă în care se poticnește gândirea despre cinema - și care ar 
beneficia enorm de pe urma unor instrumente teoretice a căror lipsă ne afectează crud -, 
e vorba despre confuzia generată de transformarea în profunzime a difuzării și a finanțării 
filmelor. În primul rând, au platformele vocația finanțării unui cinema de autor ambițios 
și contemporan, dincolo de câștigurile de imagine complet circumstanțiale de care, în 
calitatea lor de nou-veniți deciși să-și aproprieze o felie consistentă de piață, au momentan 
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nevoie în competiția cu jucătorii consacrați? Cu alte cuvinte, Netflix-ului, care astăzi încă 
are nevoie de prestigiu și de valoare simbolică, îi va mai trebui oare așa ceva la anul sau 
în anul următor? Eu nu prea cred. Cât despre studiouri, vor mai reveni ele la vechiul model 
economic al filmului în sine sau este deriva lor - spre seriale pe de-o parte și spre francize 
pe de alta - una definitivă?

Pe scurt, mai există loc pe marele ecran pentru un cinema liber? Cred că această fereastră 
e pe cale, dacă nu să se închidă, atunci să se micșoreze văzând cu ochii. Ca singur model 
real ne rămâne un cinema independent radical și cutezător, dar din păcate cu distribuție 
limitată.

Mă simt împăcat cu această idee? Nu chiar. Eu vin dinspre artele plastice. Am fost 
influențat de poezia contemporană, iar gusturile mele muzicale cel mai adesea m-au făcut 
să mă atașez de artiști situați la marginea marginii. Și nu mai vorbesc de convingerile mele 
estetice, filosofice sau politice, teribil de minoritare în cadrul generației mele. Dar dacă 
am ales să mă dedic cinemaului, asta a fost tocmai pentru că cinemaul, dimpotrivă, era 
majoritar, pentru că era ultima formă de artă care putea să reverbereze până în adâncurile 
societății, care încă nu se închisese în fortăreața ei, în buncărul ei sau chiar în tribul ei, în 
satul ei gal. O formă care nu suferise consternanta derivă a artelor plastice care au ales se 
alieze cu capitalismul financiar triumfător, adoptând un fals radicalism cinic - ceea ce Guy 
Debord numea „dadaismul de stat” - și care le-a propulsat prețul până în stratosferă.

Cinemaul care m-a inspirat, cel pe care l-am iubit, cel pe care am încercat să-l practic este 
unul impur, deschis și accesibil în mod particular celor pentru care cinemaul este ocazia 
adesea unică de a face cunoștință cu arta în ceea ce are ea vital, benefic și, de ce nu, 
salutar.

Atunci sunt oare de părere că Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, frații Coen și mulți alții 
au avut dreptate să opteze pentru o formă de securitate și să-și dea filmele pe mâna 
Netflix-ului? Nu, nu cred așa ceva. După mine, filmele lor recente constituie însăși dovada 
că forma de cinema în care cred este încă în viață și că este viabilă - majoritatea filmelor 
lor ar fi putut fi finanțate cu eforturi nu prea mari și fără ajutorul Netflix-ului sau al altor 
platforme -, și că ea este prelungirea, continuarea unei arte care este arta epocii noastre, a 
generației noastre; acea artă care dă seama în modul cel mai epidermic, cel mai sensibil, 
de transformarea lumii, a ființelor, a timpului - toate aceste lucruri care aparțin cinemaului și 
care sunt în pericol să se piardă sau să fie uitate în fluxul imaginilor. Și chiar dacă am puține 
certitudini, sunt sigur că acest pericol este unul real și că, dacă există un lucru care trebuie 
să ne unească, e necesitatea de a-i face față și de a ne ține bine, oricât de puternice ar fi 
forțele cu care va trebui prin urmare să ne măsurăm.

 CINEMAUL ȘI INCONȘTIENTUL
În acest punct, cititorul are tot dreptul să mă întrebe în ce-ar consta, mai exact, această 
teorie absentă, de care cinemaul la timpul prezent ar avea nevoie. Mi se pare că deja am 
evocat acel du-te-vino necesar între practică - intuitivă, spontană și necontrolată, adesea 
determinată de utilizarea unor instrumente sau suporturi noi - și gândirea ei. Nu vreau să 
spun că evoluția artelor s-ar face prin cuvântul pitiei, ale cărui enigme s-ar cere descifrate 
de critici, de eseiști și de câțiva cineaști, așa cum încerc și eu să fac acum. Dar cred că 
poate fi important, că e esențial ca operele de artă să suscite ceea ce Roberto Longhi 
numea ekphrasis - adică acel discurs autorizat de întrebările, de enigmele, de iluminările pe 
care arta, în căutarea viului și a contradicțiilor sale, le lasă fără răspuns. O scriitură care să 
fie dialog cu artiștii, revelare a operei și, prin asta, intercesiune pe lângă spectator.

Înțeleg asta în cel mai literal sens: acela al științei de a citi și de a răspunde la întrebările pe 
care practica filmului le ridică de la o zi la cealaltă. Dar aș vrea să merg un pic mai departe 
și să indic două câmpuri care în contextul actual mi se par pline de posibilități: inconștientul 
și etica.

Aici, mai mult decât oriunde altundeva, trebuie să vorbesc la persoana întâi și să împărtășesc 
niște preocupări care m-au bântuit dintotdeauna, chiar și când ele au pierdut teren în 
reflecția asupra cinemaului și în inspirația cineaștilor înșiși.

Aplicată cinemaului - și vă rog să-mi iertați inevitabilele simplificări și scurtături la care mă 
obligă abordarea unui subiect atât de vast -, psihanaliza ne poate lumina sub două dintre 
formele ei. Prima, cea freudiană, ne aduce aminte că autorul, din perspectiva felului în care 
își înțelege personajele și acțiunile acestora, nu e niciodată complet conștient de ceea ce 
face, tot așa cum scriitorul, atunci când pune mâna pe pană, nu scrie întotdeauna ceea ce 
a prevăzut că va scrie. Scriitura revelează gândul mai mult decât e acesta capabil să pună 
căpăstru pe scriitură: cineastul, ca și autorul, oricât de lucid ar fi, nu știe tot timpul ce spune 
și ce face. Inconștientul său este cel care lucrează.

În alte vremuri, nu foarte îndepărtate, această problematică era de la sine înțeleasă: 
meditând la personajele lui Ingmar Bergman, ale lui Michelangelo Antonioni sau ale lui 
Jacques Tati, căutam forțele care îl animă și-l modelează pe individul modern, în bine și în 
rău. Cred că la fel ar putea fi și azi, într-o epocă în care, în multiplele sale forme, sensul 
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filmelor este mai mult ca niciodată un subiect de dezbateri, de polemici. În filme, ca în oricare 
altă producție a facultăților intelectuale, inconștientul e cel care acționează: noi practic îi 
deschidem ușile. Nimic nu e mai prețios decât ce spune el prin noi, odată ce ne interzicem 
recursul la locuri comune, la scurtături, la convenții și la toate falsele reguli dramaturgice 
care guvernează activitatea comitetelor și comisiilor de care, din păcate, foarte adesea 
depind viitorul și prezentul cinemaului, limitând și deformând inspirația autentică și dorințele 
autentice ale unor tineri cineaști pe care regulile dominante ale industriei cinematografice 
îi învață să nu fie ei înșiși.

Cealaltă dimensiune care, conform psihanalizei, definește cinemaul, eu o numesc, 
schematic, jungiană, în sensul în care cinemaul, totalitatea cinemaului, chiar și în formele 
sale cele mai convenționale și mai primare, poate - și, după mine, trebuie - să fie citit ca 
un inconștient colectiv. Lumea imaginilor, fantasticul, imaginarul, oriunde ne-ar duce - și 
adesea ne duce în locurile cele mai dezamăgitoare și mai banale -, este visul pe care-l 
visează societatea noastră. Filmul ne informează, adesea fără s-o știe, despre starea 
lumii în care trăim, mai bine decât oricare altă artă, cu excepția, poate, a cântecelor, a 
varietăților, a muzicii pop în toate formele sale, care dau seama în timp real de fluxurile care 
ne traversează prezentul. 

Spre exemplu, întotdeauna am văzut Star Trek ca pe o privire cvasi-documentară asupra 
vieții de birou și asupra interacțiunilor între angajați, împărțiți între rutina lor cotidiană și 
pericolele lumii exterioare; nu mi-am dat seama decât mai târziu de ceva ce sărea în ochi - 
și anume de faptul că nava lor spațială se numea Enterprise, întreprinderea…

Într-o cheie mai dark, este greu să nu vedem proliferarea unor filme bântuite generic de 
distrugeri și de sfârșitul lumii, și construite în jurul supereroilor Marvel, ca pe o răzbunare a 
identității masculine periclitate de redefinirea locului femeii în societățile moderne.

Și aleg deliberat două piste atât de simpliste, tocmai pentru a arăta că, dacă urmărim 
aceste fire, asta ne poate ajuta să gândim adevărurile care animă timpurilor noastre, chiar 
și pe cele neplăcute.

 CINEMA ȘI ETICĂ
Ceea ce mă aduce la etică. E o chestiune care merită cercetată, chiar dacă starea din 
prezent a cinemaului riscă să ne ofere prea puține răspunsuri ușoare sau satisfăcătoare.

Întrebarea pentru mine nu se pune în termeni de moralitate, în măsura în care majoritatea 
operelor lui Eisenstein sau ale lui Vertov ar putea fi definite drept propagandă, după cum 
Rossellini însuși a făcut filme aprobate de statul fascist, după cum poate fi dureros să vezi 
una dintre capodoperele istoriei cinemaului, Nașterea unei națiuni, după cum Bergman, 
Hitchcock și numeroși alți artiști dintre cei mai remarcabili din istoria cinemaului au 
făcut filme de Război Rece. Ceea ce nu le știrbește nimic din geniu. Și nu o uit nici pe 
Leni Riefenstahl, căreia i se refuză locul cuvenit - unul important - doar din cauza nazismului 
ei și a beneficiilor pe care le-a tras de acolo. Un mare cineast ca Xie Jin, autorul inspirat al 
filmelor Surori de scenă4 și Jucătoarea de baschet nr. 55, n-avut niciun fel de scrupule în 

4 Titlul original Wǔtái Jiěmèi (1964) – n.tr 
5 Titlul original Nǚlán Wǔ Hào (1957) – n. tr.

a-și vedea de carieră în cele mai negre ceasuri ale Revoluției Culturale.

Văd mai degrabă problema ca pe o chestiune de practică, ca atunci când André Bazin 
vorbea de „montaj interzis” - atunci când două cadre de natură antinomică sunt puse unul 
lângă celălalt, pe de-o parte un animal sălbatic și pe de altă parte un actor deghizat în 
explorator. Sau atunci când Claude Lanzmann, pe care îl citam mai devreme, interoghează 
legitimitatea reprezentării, a ficționalizării lagărelor de concentrare și a camerelor de gazare. 
Fiecare are dreptul aici să își argumenteze și să își apere punctul de vedere în legătură 
cu această problemă, ceea ce nu o face mai puțin pertinentă. Mai presus de orice, ea are 
meritul de a duce la extrem o problematică ce se regăsește la o scară mai mică în fiecare 
gest al practicii cinematografice.

Cine finanțează filmele, de unde vin banii, ai cui complici devenim cheltuindu-i atunci când 
ne practicăm arta? La ce am renunțat, ce compromisuri am făcut atunci când a trebuit să 
ne adaptăm cerințelor unei piețe, ale unei industrii care își dictează legile? Practicile cărui 
canal de televiziune, care și-a fondat audiența pe care demagogie, sunt cele pe care le 
aprobăm? În fața cărei cereri fantasmate, în fața cărui „mare public”, disprețuit de cei care 
pretind că vorbesc în numele lui, ne-am ploconit?

De pildă, cu cincisprezece ani întârziere, am descoperit că filmul meu Destinele sentimentale 
fusese distribuit în Statele Unite de o companie, de altfel tare simpatică, al cărei acționar 
principal se întâmpla să fie agitatorul de extremă dreaptă Steve Bannon. Îmi provoacă asta 
disconfort? Da. Am de ales? Nu știu, posibil. În orice caz, lucrurile ar fi mult mai clare dacă 
astfel de chestiuni ar fi dezbătute și formulate negru pe alb. Și asta e la fel de valabil pentru 
megaproducțiile americane care își adaptează scenariile după exigențele cenzurii politico-
confuciene a regimului chinez, cu scopul de a ajunge la cel mai vast public de pe planetă.

Adesea mă gândesc la titlul ironic al unui articol de François Truffaut, „Clouzot la lucru sau 
domnia terorii”. Trebuie să admitem, cum a făcut și Truffaut, că există o imagine pe atunci 
destul de răspândită, acum mai difuză, a cineastului-demiurg, care abuzează de autoritatea 
și de puterea sa în interesul unei misiuni inefabile, de un absolut pe cât de vag, pe atât 
de greu de formulat, și ale cărui capricii, furii și nonșalanțe sunt manifestări tangibile, dar 
inaccesibile muritorilor. 

Eu cred, dimpotrivă, că cineastul trebuie să dea socoteală echipei sale, iar calitatea 
concentrării, bogăția împărtășirii gândurilor sale și claritatea intențiilor fac parte, și încă 
una determinantă, din această aventură colectivă care este turnajul unui film. Adesea, de 
fiecare dată când am avut ocazia, le-am mulțumit echipelor mele de filmare și le-am amintit 
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cât de mult cinemaul este suma unor energii cărora regizorul le servește drept releu, și că 
arta acestuia e adesea dependentă de capacitatea sa de a asculta, de a fi atent la ideile 
și la fluxurile care se nasc de la o zi la alta pe un platou. Talentul regizorului mai constă 
și în a ști să stârnească aceste lucruri. Pentru mine este o veche și profundă convingere 
că cinemaul, în ce are el mai bun, ține de calitatea implicării fiecăruia într-o întreprindere 
stranie, care are de-a face cu reinventarea, cu revrăjirea realului, dar care este totodată și o 
lume paralelă, o viață paralelă unde fiecare trebuie să se poată autodepăși, împlini și, într-o 
anumită măsură, să poată investi cu sens ceva ce e un pic mai mult decât o muncă și mai 
curând un angajament existențial, o căutare personală.

Asta nu înseamnă deloc că reneg ceea ce am afirmat adesea, și anume că regia este 
înainte de toate o forță care perturbă automatismele ce structurează modul de funcționare 
al unui platou. Ține, într-adevăr, de regie să pună constant sub semnul întrebării convențiile, 
facilitățile unei forme care nu rămâne vie decât dacă e constant zgâlțâită și chestionată. 
Iar cu cât o zgâlțâim mai mult, cu cât refuzăm mai mult să ne mulțumim cu răspunsuri de-a 
gata, cu atât punem mai mult în practică convingerea că cinemaul poate și trebuie să fie 
o mie de lucruri - ceea ce a fost altădată, sau ceea ce rămâne să explorăm; acest teritoriu 
este infinit și singurul care merită cu adevărat explorat -, cu atât avem mai multe șanse de 
a descoperi sensul însuși al artei noastre și locul ei în lume. Dar nimic din toate acestea nu 
poate fi făcut de unul singur. Trebuie dus mai departe, aprofundat, pus în aplicare de către 
fiecare, cu toate riscurile care survin și cu acea exigență care numai ea permite ca această 
ambiție să fie dusă la bun sfârșit.

Acest lucru devine valabil pentru toate filmările și pentru toți cineaștii din momentul în care 
aleg să-și practice arta în afara legilor și regulilor unui cinema de streaming și dacă știu 
să-și păstreze, adesea cu prețul unor lupte grele, libertatea - care în cinema este valoarea 
supremă - pentru, bineînțeles, beneficiul propriu, dar în egală măsură și pentru beneficiul 
colaboratorilor lor.

Un film este un microcosmos, întreaga societate este reprezentată pe platoul său, toate 
straturile, și e traversat de aceiași curenți, de aceleași tensiuni. Doar că aceste valori sunt 
puse la încercare într-o manieră mult mai imediată, mai urgentă, în fiecare zi și cu consecințe 
imediat observabile. De aceea acord o valoare inestimabilă unei practici etice a cinemaului, 

ale cărei beneficii, bucurii, precum și pericole, să fie împărtășite de toți participanții - pe 
scurt, o muncă non-alienată chiar în inima unui teritoriu al alienării. Vorbeam mai devreme 
despre instanțe cărora se cuvine să le dăm socoteală: după mine, primul test pe care 
trebuie să-l treacă filmul este cel al respectului față de aceste valori.

M-ați înțeles, nu-mi place ce-a ajuns în prezent industria cinemaului, în mâinile unor 
cadre care seamănă mai mult unor directori de întreprinderi ieșiți, ca peste tot, din școli 
de comerț, sau unor înalți funcționari, adesea oameni de mare calitate, dar al căror 
imaginar, ale căror reflexe și ambiții se află la ani lumină distanță de aventurierii, ruletiștii 
și vizionarii care au construit această catedrală care este bunul nostru comun, catedrala 
primului secol de cinema.

În acest sens, întotdeauna mi-am pus credința în ceea ce se numește cinemaul independent 
- structuri ale căror modele istorice ar fi Les Films du Carrosse a lui François Truffaut sau 
Les Films du Losange a lui Barbet Schroeder și Éric Rohmer. Dar nu vreau să neglijez nici 
munca unor producători care, prin hățișurile adesea ostile ale instanțelor de finanțare din 
cinematografie, prin meandrele sistemului bancar, au știut să susțină - în afara oricărei 
logici a profitului, chiar dacă, totuși, fericiți în cazul în care nu trebuiau să scoată bani și din 
propriul buzunar - opere singulare, atipice, în răspăr cu valorile curente, semnate de autori 
autentici și ei înșiși motivați doar de convingerile și obsesiile lor, dar și de diverse limite și 
fragilități personale, toate materie primă pentru operă.

Acest ecosistem - a cărui configurație diferă întrucâtva de la o țară la alta, de la o cultură la 
alta, care depinde într-o măsură mai mică sau mai mare de o legislație favorabilă cinemaului, 
sau poate de mecenat, sau uneori chiar de nimic - este cel care de mai bine de jumătate de 
secol ține în viață reflecția, căutarea, cutezanța și, înainte de toate, o formă de integritate 
indispensabilă celei mai bune practici cinematografice.

Am văzut crescând valul producției de streaming. Am văzut cinemaul devenind o industrie 
și această industrie devenind ea însăși dominantă. Ezit s-o calific drept abrutizantă sau 
alienantă - termeni care până recent mi-ar fi venit firesc, fără să simt nevoia de a mă justifica 
pentru ei. Și totuși, dacă în alte epoci puteam să visăm la un cinema care să fie o utopie, 
mi se pare că cinemaul a devenit perfect distopic și că, fie sub pretextul divertismentului, 
fie spoit cu bune intenții conformiste și cu bune sentimente fade, în esență s-a consacrat 
perpetuării și flatării celor mai convenționale emoții și celor mai joase (dacă nu prostești) 
dorințe. Cu privire la aceasta, termin a spune că mă mulțumesc atunci când un film, chiar 
dacă nu se preocupă de ceea ce contează cu adevărat - natura, lumina, umanul -, măcar 
se abține de la a fi nociv.

De aceea, în fond, astăzi, cinemaul trebuie făcut împotriva cinemaului. Și asta mai ales 
dacă, în noua lume a imaginilor, cinemaul vrea să întrupeze ce-i mai prețios și mai vital: 
libertatea de a gândi, de a inventa, de a căuta, de a greși, de a te rătăci - adică de a deveni 
antidotul de care avem nevoie ca să ne menținem credința, ca să păstrăm vie o flacără 
pe care avem datoria de a ști s-o protejăm și s-o transmitem mai departe, generație după 
generație, într-o luptă care nu este niciodată câștigată.

Martie - Aprilie 2020
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This text was written on the invitation of the online film magazine Sabzian. Each year 
Sabzian invites a guest to gauge the state of cinema in a text, and to choose a film that 
connects to it.

The text was published online in June 2020 and was translated in FILM MENU with 
permission from Sabzian. We are kindly thanking them.

All copyrights reserved to Sabzian and Olivier Assayas.
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Note: Despite the original English text not containing titles, FILM MENU has chosen to borrow the 
titles from the revised French version of the text published in 2020 at Èditions Gallimard, so as to 
allow for a more fluid reading.
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La souriante madame... 
Germaine Dulac, dând glas feminismului în cinemaul pur 

de Petra Torsan

Charlotte Élisabeth Germaine Saisset-Schneider (devenită Dulac în 1905 prin căsătorie) 
a chestionat constant mijloacele artistice ale cinemaului și statutul său ca artă. În calitate 
de cineastă, a pus sub lupă destinul femeii într-o societate patriarhală. Perspectiva do-
bândită ca realizatoare de filme a fost îmbogățită de activitatea sa de teoreticiană și de 
interesul ei pentru activismul socio-cultural și politic. A fost membră a Section française de 
l’internationale ouvrière, Société des auteurs de films, Fédération française des ciné-clubs, 
International Council of Women, International Educational Cinematographic Institute, Lea-
gue of Nations’ International Committee for Intellectual Cooperation1, iar potrivit unei de-
clarații din 1925 pentru publicația Ciné-Miroir, în care apără dreptul femeilor la vot, Dulac 
spune că dacă nu s-ar fi apucat de film, cu siguranță ar fi intrat în politică2. 

A debutat în 19013 ca tânără jurnalistă, urmând să scrie regulat pentru două publicații 
progresiste ale vremii, La Française (unde a început prin a scrie despre teatru și cu care a 
colaborat până în 19134) și La Fronde. De-a lungul timpului, și-a făcut cunoscute reflecțiile 
asupra specificității mediului filmic scriind articole și eseuri și dând interviuri pentru diverse 
publicații ale vremii, mizând încă de la început pe esența tehnicilor vizuale în detrimentul 
celor narative atunci când vine vorba de gândirea unei povești ce urmează a fi ecranizată. 

Reprezentantă a primei avangarde cinematografice franceze, în ceea ce privește discur-
sul pe care l-a deschis chestionând rolurile de gen și dinamicile de putere dintre femei și 
bărbați heterosexuali, Dulac rămâne în istoria filmului universal drept o figură feminină la 
fel de importantă precum predecesoarea sa, Alice Guy-Blaché. Un alt argument pentru ce 
a însemnat și continuă să însemne pentru cinemaul feminist filmele lui Germaine Dulac îl 
oferă Sandy Flitterman-Lewis: 

,,Dulac este importantă pentru susținătorii feminismului în special pentru că nu considera 
regia feministă de film ca fiind o simplă impregnare a formelor deja valabile cu un conținut 
<< feminist >>. Mai degrabă, pentru Dulac, procesul feminist de realizare a unui film constă 
în lucrul cu însăși sursa expresiei cinematografice printr-o manipulare a elementelor forma-
le, urmărind să ofere o alternativă la procesul întreprins de un << el >>, să vorbească cu o 
altă voce. Preocupările ei formale au fost, așadar, indivizibile de politicile sale feministe.”5 

Observația acesteia se apleacă, așadar, asupra rădăcinilor teoretice ale operei lui Dulac: 
în loc să impună discursul feminist asupra unor structuri narative și vizuale deja existente 
și standardizate, ea inversează regulile jocului și își însușește limbajul propriu filmului, pe 
care îl ajustează narativ astfel încât să-i poată deservi cauzei sale cât mai eficient.

Și, în fine, un motiv în plus pentru care o cineastă timpurie ca Dulac merită să fie adusă în 
atenția publicului este acela că simpla ei prezență în discuția referitoare la istoria filmului, a 

1 Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg. 6-12
2 „Iubesc cărțile, fotografia, politica. Dacă nu aș fi făcut film, aș fi intrat în politică. De fapt, am devenit o 
feministă mai dedicată odată cu ultimele alegeri, odată ce am văzut acele postere notorii, le știți, cele în care 
Franța, Serbia și România apar ca niște pete negre, indicând singurele țări în care femeile nu pot să voteze.”- 
(n.a). - Germaine Dulac, Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018  
3  „Predispoziția sa pentru independență și firea progresistă au înflorit în primii ani de maturitate, în 
special între 1901 și 1906, când și-a început cariera ca jurnalistă pe teme feministe.” - (n.a.) - Tami Williams, 
Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg. 19 
4  https://encyclopedie.picardie.fr/Dulac-Germaine.html, link accesat în data de 05.05.2021  
5 Sandy Flitterman-Lewis, To desire differently (Feminism and the French Cinema), University of Illinois 
Press, 1990, pg. 48
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canonului și a practicilor cinematografice ar putea ataca clișeul conform căruia regia este o 
meserie potrivită, mai degrabă, bărbaților, meserie care necesită anduranță fizică și psihică 
(presupus) tipic masculine, meserie pe baza căreia s-a înălțat o întreagă industrie predis-
pusă la marginalizare (a femeilor, a minorităților etnice, a tuturor celor considerați slabi sau 
în afara normei). Deși femeile au fost de cele mai multe ori împiedicate să ocupe poziția de 
realizatoare, authorship-ul lor a existat dintotdeauna. 

 Apropierea de artă. Începuturi. Prima avangardă. 
Germaine Dulac s-a născut în Amiens în 1882, într-o familie din straturile superioare ale 
burgheziei. General de brigadă, tatăl său a fost nevoit să călătorească frecvent prin Franța 
rurală, iar mama sa, diagnosticată cu depresie cronică, și-a petrecut lungi perioade din 
viață prin sanatorii. Din cauza acestei intermitente lipse parentale, Germaine a fost nevoită 
să-și petreacă o bună bucată din copilărie în Parisul Belle Époque, unde a locuit cu bunica 
paternă, o aristocrată cu origini franco-polone, care i-a facilitat stabilirea primelor raporturi 
cu arta6. Astfel, copila și-a putut dezvolta gustul pentru muzică7, creațiile wagneriene8 și 
nume de pe de scena muzicală a vremii (Stravinsky, Ravel, Debussy ș.a.m.d.) stârnindu-i, 
probabil, interesul pentru ritm, interes manifest în întreaga sa creație. Dacă la început a 
existat o mediere între ea și muzică (prin figura bunicii), ceea ce a apropiat-o pe copilă de 
lumea imaginii a fost un gest propriu: la zece ani, și-a achiziționat cu niște bani puși deo-
parte un aparat de fotografiat9. Doi ani mai târziu, la câteva străzi distanță de apartamentul 
în care locuia, frații Lumière aveau să organizeze faimoasa proiecție de la Salon Indien, 
eveniment care în mod evident i-a rămas întipărit în minte și i-a stârnit curiozitatea. Ca ado-
lescentă, Germaine a asistat și la una dintre primele reprezentații date de Georges Méliès 
pentru publicul de la Théâtre Robert Houdin10. Muzica a rămas pentru Dulac, așadar, o 
sursă primară de inspirație (vezi rândurile de mai jos despre simfoniile vizuale). 

În articolul Photographie-Cinégraphie (publicat inițial în 1926 în Stéréo-Revue și, un an 
mai, târziu în Photo-ciné), amintind de interesul său timpuriu pentru fotografie, Dulac spu-
ne că: I came to cinema through my attraction to photography, and in the ten years since 
I have chosen cinema as my mode of expression, I have lost my taste for photography11, 
referindu-se aici la datoria cineaștilor de a capta mișcarea, atât cea exterioară, fizică, cât și 

6 Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg. 10-12 
7 „Bunica lui Dulac, Jeanne Schneider, pare să fi avut cea mai mare influență asupra dezvoltării timpurii 
a sensibilității sale muzicale: Marie-Anne Colson-Malleville (1892–1971), partenera și asistenta lui Dulac, a 
afirmat că «[Dulac] era foarte muzicală… crescută de bunica sa, foarte muzicală și ea… cunoștea toate operele 
pe de rost»” - (n.a.) - Ibid., pg. 14 
8 „Dulac a fost de timpuriu influențată de operele lui Wagner, în special de noțiunea de echivalențe vizu-
ale (...)” - (n.a.) - Ibid., pg. 15
9 „Cea mai mare bucurie a copilăriei mele, cea care și-a lăsat amprenta cea mai însemnată asupra 
simplei mele vieți și pe care mi-o amintesc și astăzi, a fost exaltarea nespusă pe care am resimțit-o când mi-am 
achiziționat primul aparat de filmat de la magazinul Gaumont. Aveam zece ani și voiam să-mi cumpăr ceea ce 
consideram a fi cea mai de preț comoară (...)” - (n.a.), articolul How I became a Film “Director”, articol publicat 
în Ève, 1924, extras din antologia Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018
10 „Dulac avea doisprezece ani când Auguste și Louis Lumière și-au prezentat aparatul și au organizat 
prima proiecție publică la subsolul Grand Café în decembrie 1895, pe Boulevard des Capucines (unul dintre 
cele patru mari bulevarde, care leagă estul și vestul orașului), la câteva străzi înspre sud-vest de apartamentul 
bunicii sale; aceasta își amintește: «Mai mult decât orice altă atracție, aceea și-a lăsat amprenta asupra mea.»  
Câțiva ani mai târziu, la început de 1900, Dulac a asistat la primele încercări ale iluzionistului Georges Méliès, 
ținute la Théâtre Robert Houdin (...)” - (n.a.) - Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, pg. 
17-18
11 Tami Williams, Germaine Dulac, Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018

cea inerentă schimbărilor imperceptibile la nivel psihologic12. Impresioniștii s-au preocupat 
în special de posibilitățile optice a ceea ce contemporanul lor Ricciotto Canudo a numit 
cea de-a șaptea artă. Idealul lor artistic s-a concretizat în jurul conceptului de fotogenie (în 
original, photogénie), propus de Louis Delluc și definit de acesta ca fiind (...) orice aspect 
al lucrurilor, ființelor sau sufletelor, al cărui caracter moral este sporit prin reproducerea 
filmică13. Fotogeniei Jean Epstein îi atribuie o capacitate revelatorie, inerentă cinemaului. 
Ea dezvăluie amintiri și sentimente pe care le-am lega, adesea involuntar, de tot ceea ce 
stă în alcătuirea lumii14. Pentru a obține acest efect, e nevoie ca tehnicile folosite de cinema 
să poată replica cât mai fidel cu putință procesele mentale care stau la baza percepției. 
Imaginile născute în timpul visului, de exemplu, își găsesc surogate în cele produse de im-
presioniști, care iau obiectul concret și îl distorsionează (prin tehnici optice, ca soft-focus, 
estompări, supraimpresiuni, și tehnici de montaj în care se operează cu ritmul mișcării15). În 
vederea atingerii unui cinema pur, dedicat în întregime acestei explorări a mijloacelor tehni-
ce, în textul său din 1926 dedicat lui Yvon Delbos, Dulac accentuează nevoia cineaștilor de 
a nu se limita doar la a spune povești16. Mai mult, fotogenia nu este suficientă. E nevoie de 
mișcare dramatică17 și de o coliziune a mișcărilor pentru a se atinge cinegrafia integrală18(în 
original, cinégraphie intégrale), o adevărată scriere-cu-mișcare. În dezvoltarea acestei idei, 
realizatoarea compară muzica cu cinemaul, subliniind faptul că amândouă sunt arte care 
stârnesc emoție datorită capacității lor sugestive19. 

Între 1907 și 1915, înainte de a realiza primul său film, Dulac și-a exersat mâna ca drama-
turg20. A început cu L’Emprise, o piesă despre dorința de emancipare a unei femei măritate 
(pièce sur les aspirations émancipatrices d’une femme mariée à un homme conservateur - 
piesă despre aspirațiile de emancipare ale unei femei măritate cu un bărbat conservator21). 
Odată cu venirea războiului, s-a văzut nevoită să abandoneze teatrul și să se reorienteze 
spre un domeniu care i-ar fi adus o oarecare stabilitate financiară. Astfel că, atunci când o 
cunoștință care lucra pentru compania Pathé i-a propus să își încerce norocul în film, deși 
la început nu i-a acordat prea multă atenție, în scurt timp s-a hotărât să îi urmeze sfatul. 
12 Ibid., articol din Stéréo-Revue, 25 octombrie 1926, reprintat în Photo-ciné în august 1927:„(...) cine-
maul nu este arta surprinderii expresiilor interesante cu ajutorul unui ecleraj frumos, ci aceea a explorării emoți-
ilor prin mișcare. În cinema, efectul fotografic este egal cu zero dacă e lipsit de dinamism și nu corespunde unei 
progresii desfășurate de-a lungul unei linii vizibile sau invizibile (...)” - (n.a.)
13 Jean Epstein, On Certain Characteristics of ‘’Photogénie’’; French Film Theory and Criticism, Vol. 1, 
Richard Abel, Princeton University Press, 1988, pg. 314 
14 Jean Epstein, For a New Avant-Garde, Ibid., pg. 352
15 Paul Ramain, The Influence of Dream on the Cinema, Ibid., pg. 362 
16 Germaine Dulac, Aesthetics, Obstacles, Integral “Cinégraphie”; Ibid., pg. 389-397
17 Ibid., „Pentru a se crea mișcare dramatică, diferite gesturi mimetice trebuie puse în contrast în mod 
succesiv și intensificate prin folosirea unor cadre ce corespund emoției de la care se pleacă…” - (n.a.)
18 Ibid., termen pe care cineasta îl definește astfel: „(...) multe forme aflate în mișcare, unite într-o struc-
tură artistică compusă din diverse ritmuri, într-o serie de imagini juxtapuse” - (n.a.)
19 Ibid., „(...) arte care stârnesc emoție prin acțiunea sugestiei” - (n.a.)
20 https://encyclopedie.picardie.fr/Dulac-Germaine.html, link accesat în data de 05.05.2021
21 Ibid.
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Ajutată de câțiva prieteni, Dulac a strâns banii necesari22 pentru a regiza Les Soeurs en-
nemies (1915)23, totodată și prima sa colaborare cu Irène Hillel-Erlanger, cu care avea 
să lucreze la scenariile pentru Venus Victrix (1917), La Belle Dame sans merci (1921) și 
L’Invitation au voyage (1927). Cu sprijinul financiar oferit de Albert Dulac, inginer agronom 
cu înclinații socialiste, cele două au înființat în 1915 casa de producție D.E.L.I.A. Films24. 
Pornind de la a face pe cont propriu filme cu bugete restrânse, cariera lui Germaine a luat 
avânt încet-încet. Pe de-o parte, realizează melodrame și cine-romane (în original, ciné-ro-
man, adică serial) pentru companii ca: Film d’Art (La Cigarette, 1919), Les Films Louis Nal-
pas (La Fête espagnole, 1920), Colisée (La Souriante Madame Beudet, 1923), Ciné Fran-
ce ( Âme d’artiste, 1924), Films de France (Gossette, 1923; Le diable dans la ville, 1925), 
Pathé (Antoinette Sabrier, 1927), Isis Films (Celles qui s’en font, 1928). Pe de altă parte, 
conduce o serie de reportaje pentru Gaumont (ultimul dintre ele, finalizat în 1935 și intitulat 
Cinéma au service de l’histoire, în care Dulac trasează șirul evenimentelor istorice majore 
premergătoare și care au urmat Primului Război Mondial25) și Frontul popular francez (Le 
Retour à la vie, 1936). Cineasta nu s-a îndepărtat niciodată de idealul ei cinematografic și 
fie că vorbim de filmele sale de larg consum sau de cele abstracte, destinate unui public 
cinefil și cunoscător, toate reflectă spiritul avangardist (și deopotrivă angajat politic) pe care 
Germaine Dulac și l-a menținut viu de-a lungul anilor. 

22 Despre relația femeilor care aspiră să lucreze în industria cinematografică și sumele adesea covârși-
toare de care ar trebui să dispună pentru a face acest pas, Dulac spune că: „Ultimul și nu cel din urmă motiv: 
pentru a începe o astfel de carieră, este nevoie de mijloace financiare substanțiale, o avere sau oameni pe care 
să te poți baza, care se încred în viziunea ta, în timp ce așteaptă rezultatele talentului. Mă tem, așadar, că aici 
se află multe obstacole pentru feminism și că nu prea curând se va întâmpla să avem parte de femei regizor în 
cele patru colțuri ale lumii”. 
23 Din articolul How I Became a Film “Director”, Germaine Dulac, Writings on Cinema (1919-1937), Paris 
Expérimental, 2018, publicat inițial în 1924 în Ève)
24 Sandy Flitterman-Lewis, To desire differently (Feminism and the French Cinema), University of Illinois 
Press, 1990, pg. 50 
25 Angela Kimyongür, Women in Europe between the Wars: Politics, Culture and Society, Routledge, 
2017, pg. 185

 Propria avangardă. 
La fel ca majoritatea impresioniștilor, Dulac a recurs la inovații estetice (obținute prin tehnici 
ca cele menționate mai sus) pentru a pune în scenă melodrame, un gen popular în epocă. 
Însă, așa cum notează și Tami Williams în a sa A Cinema of Sensations, regizoarea se nu-
mără printre cineaștii pentru care structura asociativă a filmului are o miză mult mai mare 
decât cea narativă26. Prin acest lucru, ea înțelege o derogare de la normele cinematografice 
în ceea ce privește stabilirea centrului de greutate al poveștii. Lumea interioară a perso-
najelor și, implicit, chestiunea evoluției lor psihologice sunt principalele puncte de interes 
pentru Dulac. La Cigarette, La Souriante Madame Beudet, Antoinette Sabrier, L’Invitation 
au voyage sunt drame conjugale ce reprezintă dinamicile de cuplu din înalta societate 
a vremii. Deși, la nivel formal, toate respectă - cu abateri mai mari sau mai mici - niște 
scheme clasice de enunțare a poveștii (joc și decoruri naturaliste, montaj eliptic etc.), ce le 
face relevante pentru societatea contemporană este modalitatea în care abordează aceste 
dinamici, care înglobează deconstrucția rolurilor standard de gen. Atât protagonista din La 
Cigarette, Denise (Andrée Brabant), cât și Antoinette Sabrier din pelicula omonimă (Ève 
Francis) au de-a face cu soți geloși care, la fel ca domnul Beudet din La Souriante Madame 
Beudet, sunt obtuzi, nedispuși să-și cunoască cu adevărat partenerele de viață. 

Denise, tânăra soție a unui director de muzeu, Pierre, afundat până la obsesie în munca 
sa, are nevoie să își trăiască tinerețea și să iasă din cadrul conjugal monoton în care tră-
iește alături de soț. Mai în vârstă decât ea și, deci, având un alt set de valori, acesta este 
mai puțin dispus la a-și cheltui energia alături de alți oameni. Viața mondenă și socializarea 
benefică i-l aduc lui Denise în cale pe Maurice Herbert, un tânăr arătos și plin de șarm care 
începe să o curteze. Lucrurile încep să se înnegureze între cei doi soți când Pierre aduce 
acasă o mumie a unei prințese egiptene, despre care acesta consideră că frivolitatea sa 
excesivă a condus la finalul tragic al poveștii dintre ea și prințul său. Din acel moment, toate 
informațiile directe și indirecte care-i parvin soțului despre relația dintre Denise și Herbert 
îi stârnesc gelozia. Închipuindu-se în situația prințului egiptean care a ajuns să se sinucidă 
din cauza tinerei sale soții, Pierre se hotărăște să facă o dovadă de bravură, un act de 
martiriu, luându-și viața în numele iubirii pe care i-o poartă lui Denise. Orgoliul prea mare îl 
împiedică să vadă că între cei doi nu se petrece nimic, că soția continuă să îl iubească ne-
condiționat și să îi fie fidelă, chiar dacă își permite să se distreze din când în când. Aceasta 
îi observă comportamentul și ia act de intențiile lui, interpunându-se între el și planul său 
de a-și fuma țigările otrăvite în așteptarea unei morți lente. Astfel, Denise se dovedește mai 
înțeleaptă și mai matură emoțional decât soțul său. În Antoinette Sabrier (1927), Germain 
Sabrier (Gabriel Gabrio), un alt personaj masculin incapabil să vadă dincolo de propria sfe-
ră de interes, pretinde că principalul motiv pentru care muncește atât de mult este să-i asi-
gure nevestei mult-iubite traiul pe care îl merită. Însă aceasta ajunge sătulă de inutilitatea 
luxului de care e înconjurată. Sora sa și prietenul-confident sunt singurii cu care își poate 
umple timpul, neavând activități care să o preocupa. Întâmplarea face că, în acest periplu 
interior (de care, deși inconștientă la început, cu siguranță îl acceptă pe parcurs) spre a-și 
recâștiga propria viață, portița de scăpare este (tot) un bărbat, de altminteri și primul de 
care se va îndrăgosti vreodată. 

 Vise. Visuri. Închipuiri. 
Motivul evadării din cotidianul monoton revine constant în filmele lui Dulac, cel mai fructuos 
și incitant fiind pus în imagini în drama doamnei Beudet și în mediumetrajul impresionist 

26 Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg. 15
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L’Invitation au voyage (1927), care pornește de la un scenariu propriu, bazat pe poemul 
omonim al lui Baudelaire27. Filmul se deschide cu un scurt rezumat al povestirii - o feme-
ie neglijată de soț (Emma Gynt) iese de una singură într-un bar, unde cunoaște un ofițer 
de marină (Raymond Dubreuil) -, urmat de o scurtă notiță din partea regizoarei, prin care 
aceasta își explică intenția de a-și transmite ideile doar cu ajutorul imaginilor. Primul cadru 
fixează locul acțiunii: barul cu specific marin numit după poemul baudelairian. Interiorul 
exotic, cu ferestre mici în formă de hublou, cu bărci, palmieri și valuri pictate pe pereți și 
marinari cântând la acordeon este locul perfect pentru escapade și escapism. Protagonista 
se așază de una singură la masă - fața parțial acoperită de gulerul din blană - atrăgând 
priviri asupra sa. Din perspectiva ei, ne aflăm în fața meniului, redactat în diferite alfabete 
(ebraic, grecesc, arab, latin). Secvența în care ni se prezintă cocktailurile este de-a dreptul 
fascinantă. Ecranul divizat arată în partea stângă un gros-plan cu chipul chelnerului, iar în 
partea dreaptă, imagini succesive cu toate băuturile disponibile. Doar prin mimica subtilă 
(sprâncene ușor ridicate, punctate de clipiri și mișcări imperceptibile ale buzelor) a actoru-
lui, ce însoțește o serie de cadre cu sticle, Dulac sugerează prezentarea unui meniu. La fel 
de impresionantă este și incursiunea în mediul conjugal, introdusă printr-o pauză asupra 

privirii pierdute a protagonistei, cu pretextul unei amintiri construite treptat. Primul cadru ne 
invită într-o cameră de zi închipuită, mobilată frust. Următorul ne-o arată din profil pe feme-
ie, stând pe fotoliu în timp ce coase. În continuare, Dulac plasează un al doilea fotoliu în 
cameră și, tot prin suprapunere de cadre, un al doilea personaj, anume soțul care își citește 
ziarul. Acesta își verifică ceasul și părăsește camera, nu înainte de a-i săruta mâna neves-
tei și de-a invoca motivul unei întâlniri de afaceri, de care aflăm prin intermediul unicului 
intertitlu. Mișcările bărbatului sunt întrerupte de apariția pe ecran a unei pendule (obiectul îl 
vedem, cel mai probabil, prin ochii femeii), mărturie a trecerii monotone a timpului petrecut 
de soți unul cu celălalt. Acțiunea se repetă zi de zi, timp de un an. Pentru a ne livra informa-
ția, Dulac reia secvența din camera de zi după succesiunea a două cadre cu un calendar 
indicând data primei, respectiv ultimei zile din an. 

Subiectivitatea feminină e explorată prin intermediul viziunilor. Spre exemplu, în 
L’Invitation au voyage, ele sunt stârnite de întâlnirea cu tânărul ofițer marin - o adevărată 
șansă la călătorie - și izvorăsc, la fel ca în cazul doamnei Beudet, din dorință. După un joc 
intens de priviri inițiat de protagonistă (ea la masă, el la bar), bărbatul face pasul următor, 
invitând-o la dans. Intimitatea construită e prilej de reverie pentru protagonistă: îi este su-
ficient ca el să deschidă una dintre acele ferestre-hublou, pentru ca ea să-și închipuie o 
barcă, un cer și niște valuri. Câteva secunde mai târziu, se revine asupra unor gros-planuri 
cu cei doi, ea zâmbind visătoare la gândul că în sfârșit ar putea ieși din cotidian, evadând 
din încorsetarea impusă de societate, el zâmbind cu subînțelesul celui aflat în (im)postura 
de a promite o astfel de evadare. Câteva veliere suprapuse peste un cadru fixând marea 
- contextul/topos-ul în care se presupune că ar continua idila - îi trezesc bărbatului imagini 
erotice (și fetișizante) cu corpul (sânii) noii-cunoscute. Impostura lui iese la iveală la finalul 
filmului, când vede în micul pandativ căzut de la încheietura femeii un portret al unui posibil 
fiu al ei. 
Din acel moment, intențiile îi sunt clare, devenind tot mai rezervat în gesturi, evitând să se 
lase luat de mână și căutând să nu o mai privească în ochi pe femeie, până la a ajunge 
să danseze și să se distreze cu alta - mai mult, chiar: sub nasul ei. Pentru a ne face să 
27 Versurile selectate de Dulac, redate după creditele de început, sună astfel: Mon enfant, ma sœur,/
Songe à la douceur/ D’aller là-bas vivre ensemble ! (...) Des meubles luisants,/ Polis par les ans,/ Décoreraient 
notre chambre (...)

înțelegem care e, de fapt, legătura dintre ofițer și tânăra „înlocuitoare” a celei care tocmai a 
părăsit barul, regizoarea se apleacă asupra mâinilor celor doi, bărbatul trecând din pumnul 
său în al ei o bancnotă. 

Așa cum gesturile atent calculate și o foarte subtilă mimică sunt suficiente pentru a sugera 
felul în care interacționează personajele, privirile atent încadrate în close-up-uri stabilesc 
noi niveluri de intimitate: pe de-o parte, în cadrul povestirii (între personaje) și, pe de altă 
parte, între public și actori/personaje, când ochii devin simbolul subiectivității și al trăirilor 
interioare - rar studiați în film atât de atent cum au făcut-o impresioniștii. 

 Surâzătoarea eroină.
Într-un interviu acordat revistei Mon ciné în octombrie 192328, anul în care a finalizat La So-
uriante Madame Beudet (considerat de majoritatea teoreticienilor și istoricilor de film drept 
contribuția ei cea mai de preț la canonul feminist), Germaine Dulac afirmă că: „La Souriante 
Madame Beudet, pe care l-am terminat de curând, este opera care se apropie cel mai mult 
de ideile mele privind cinematografia, alături de L’Invitation au Voyage, pe care sper să-l 
filmez într-o bună zi.” În ambele filme, niciuneia dintre eroine nu i se face „dreptate”. Dulac 
alege să nu le elibereze decât parțial, prin reveriile la care tot revin (și tot revine). Astfel, se 
evită finalurile iluzorii și se denunță dinamicile de putere dintre femei și bărbați. 

28 Germaine Dulac, Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018
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Drama doamnei Beudet, căreia viața nu îi surâde mai deloc și pe care se vede nevoită să 
și-o împartă cu un soț care își simulează actul suicidal ori de câte ori ceva din comporta-
mentul ei nu-i convine, este un exemplu foarte bun de film în care direcția impresionistă 
abordată de Dulac îi scoate la iveală preocupările feministe. Pentru a face asta, regizoarea 
operează cu imaginile în cheie psihologică și redă vizual stări și concepte abstracte (sin-
gurătatea unei femei care se agață de propria imaginație ca de un ultim resort, comporta-
mentul maniacal al soțului, monotonia apăsătoare a orașului de provincie și manierismul 
prezent în interacțiunile umane), menținând claritatea narativă. 

La Souriante Madame Beudet este adaptarea pentru ecran a unei foarte populare piese 
de teatru a vremii, scrisă de Denys Amiel și André Obey. În cadrul unei conferințe ținute la 
Musée Galliera în iunie 1924, cineasta a ales să-și exemplifice părerile despre secvențe și 
încadraturi cu fragmente din propriul film. Despre cum funcționează primele cadre în raport 
cu întregul și ce semnifică acestea, în numărul din Cinémagazine apărut o lună mai târziu 
găsim notat: „La început: cadrele de grup - indicii ale tristeții din străzile pustii, oamenii 
neînsemnați, provincia lipsită de rafinament… Apoi, alte cadre care aduc lucruri împreună, 
două mâini care cântă la pian și două mâini cântărind un morman de bani.”) Concluzio-
nând, autoarea spune că: „Personajele sunt stabilite prin cadre care le izolează diferitele 
gesturi, aducându-le împreună prin contrast. Dintr-o dată, un cadru de grup îi aduce la un 
loc pe cei doi. Brusc, devine vizibil tot ceea ce îi desparte pe doi oameni într-un mariaj.”) 
Pe de-o parte, domnul Beudet (Alexandre Arquillière) apare întotdeauna drept frenetic, 
mereu agitat și gata oricând să-și scoată pistolul din sertar și să și-l îndrepte spre tâmplă. 
Pe de altă parte, protagonista (Germaine Dermoz) e impasibilă în exterior. Dincolo de ceva 
ce ar putea fi interpretat drept rezervă sau bune-maniere se ascunde, de fapt, o angoasă 
existențială, o stare de lâncezeală soră cu spleen-ul, la granița dintre plictis și nevroză. În 
interiorul ei, ca într-o oală sub presiune, mocnește disprețul față de bărbatul cu care trăieș-
te. Rămasă singură acasă, într-o seară în care soțul său iese la teatru cu soții Lebas (un el 
și o ea a căror dinamică de cuplu e pusă în oglindă cu cea a soților Beudet), sentimentele, 
aspirațiile și plăcerile neîmplinite încep să o bântuie tot mai tare și o fac pe protagonistă să 
încarce pistolul. Crima premeditată, dar neînfăptuită, o aduce pe eroină în pragul exaspe-
rării. Printr-o ironie a sorții (sau prin simplul fapt că bărbatul este mult prea absorbit de sine 
pentru a lua notă de orice nu-l privește în mod direct), gestul ei e interpretat greșit drept o 
încercare de a-și lua viața. 

Așa cum am mai mai menționat, și aici subiectivitatea se lasă descoperită prin reverii. O 
secvență anunțată de un intertitlu Rêves (Visuri) ne-o arată pe madame Beudet răsfoind un 
ziar. Aceasta se oprește mai întâi asupra unei fotografii care face reclamă unui nou model de 
automobil. Un cadru apropiat cu ea oftând îi face loc unuia înfățișând mașina care trece în 
viteză peste ceva ce pare a fi un conglomerat de nori. Brusc, Dulac taie, redirecționându-ne 
atenția către ochii melancolici ai femeii. Mai departe, aceasta dă pagina și descoperă o poză 
a unui jucător de tenis. Printr-o subtilă întoarcere a capului în direcția soțului, ne dăm seama 
că domnul Beudet e subiectul unei comparații mentale cu tenismenul. Femeia își dă ochii 
peste cap și trage aer în piept. Folosindu-se de supraimpresiune, autoarea filmului creează 
o altă viziune: campionul de tenis prinde viață și se năpustește asupra domnului Beudet care 
stă la birou. Protagonista își lasă capul pe spate și începe să râdă agresiv, motiv pentru care 
soțul vădit iritat o va imita înainte de a recurge din nou la joculețul cu pistolul la tâmplă (un 
intertitlu explică: Une plaisanterie facile et souvent répétée, chère à Monsieur Beudet [...]29). 

29 „O glumă ușoară și repetată deseori, la care ține domnul Beudet (...)” - (n.a.)

Puțin mai târziu, când rămâne singură acasă - până și menajera, care-i cere învoire pentru o 
seară pentru a-și vedea logodnicul, o părăsește - sugestia singurătății cu care se confruntă 
eroina e redată printr-un joc de clarobscur, menit să-i evidențieze corpul pe care și-l plimbă 
tărăgănat prin diferite colțuri ale casei. Într-o serie de cadre în care singura sursă de lumină 
cade pe ea și o rupe din decorul obturat de umbre, o vedem cum privește pe fereastră, cum 
încercarea de se pune să cânte la pian nu îi reușește - capacul tras deasupra clapelor fiind 
încuiat de soț; pe urmă, ia un volum de poezie (din nou, Baudelaire ca sursă de inspirație 
pentru Dulac) din care începe să citească la întâmplare. Versurile peste care dă (extrase 
din poemul La mort des amants) enumeră piesele de mobilier pe care (și ea) le are în jur, 
și de care e sătulă până peste cap. De la un cadru cu profilul ei văzut îndeaproape, la un 
cadru cu patul, unul cu fotoliul ca un mormânt și un altul cu vaza de flori, privirea noastră 
revine asupra privirii ei pierdute. Clipind lent, la fel de lent ca felul în care se scurge timpul 
în pasajele figurative cu cele două cadrane de ceas și clopotul, ochii doamnei Beudet par 
să  suspine30. Et toujours les mêmes horizons…31 Astfel se încheie prima parte a filmului. 
În partea a doua, când dezgustul față de soț crește odată cu dorința femeii de a scăpa de 
el, percepția acestei asupra lui se convertește vizual în gros-planuri care fie îl deformează, 
fie îl fac să pară un spectru grotesc. Obsesia crimei indirecte, pe care nu a comis-o încă, 
o neliniștește pe protagonistă, care se vede deja chemată la tribunal. Filmul se termină în 
buclă, aducându-ne în fața străzilor provinciale, calme și fără orizonturi (citat dintr-un alt 
intertitlu), pe care soții Beudet au ieșit să se plimbe. 

 Suprarealism: o contribuție - o amprentă. 
Un film care iese din tipare(le vremii) (fie ele narative sau stilistice) este La Coquille et le 
Clergyman (1928), regizat de Germaine Dulac după un scenariu (și decupaj) de Antonin 
Artaud și catalogat drept primul film suprarealist. Lansarea, care a avut loc la Studio des 
Ursulines din Paris (cinematograf frecventat de suprarealiști), este subiectul mai multor 
controverse privind motivațiile care stau la baza peliculei. În plus, există o mitologizare 
excesivă a reacțiilor contradictorii născute de film - atât reacții din partea publicului, cât 
și din partea lui Artaud însuși, care, din lipsă de timp, nu s-a putut implica pe cât spera 
în procesul de producție32. (În treacăt fie vorba, abordarea progresistă a lui Dulac asupra 
scenariului și, în special, asupra reprezentării feminității, alături de șocul vizual, ar fi cauzat 
chiar o mini-revoltă în seara premierei33, care a dus la îndepărtarea filmului din programul 
de la Ursulines).

Într-un text din 192734, Artaud precizează că intenția sa pentru La Coquille… a fost subju-
garea dimensiunii psihologice față de acțiune; cu alte cuvinte, de-psihologizarea imagina-
rului în totalitate. Scenariul său, menit să surprindă imagini născute din ele însele, imagini 

30 „Dacă juxtapunerea de cadre și succesiunea lor creează mișcare, totodată și starea personajului este 
prezentată, fiindu-ne astfel permis să-i pătrundem gândurile mai bine decât prin cuvinte. Personajului poate să 
nu se afle în mișcare fără ca noi să remarcăm lipsa vreunei nuanțe a sentimentelor sale.”, Germaine Dulac, 
Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018)
31 „Mereu aceleași orizonturi” - (n.a.) 
32 https://www.artforum.com/print/198908/a-cinema-of-cruelty-antonin-artaud-34338, link accesat în data 
de 22 aprilie 2021 („Intenționase să co-regizeze și să joace în film, însă Dulac și producătorii săi au programat 
atât filmările, cât și etapa de montaj astfel încât să se suprapună peste apariția lui în filmul lui Carl Dreyer, La 
Passion de Jeanne d’Arc.”) 
33 https://www.anothergaze.com/cinematic-riots-feminism-and-surrealism-in-germaine-dulac-la-coquille 
-et-le-clergyman-artaud-theatre-son-double/#_ftnref3, link accesat în data de 18 aprilie 2021
34 Antonin Artaud, Cinema and Reality, French Film Theory and Criticism, Vol. 1, Richard Abel, Princeton 
University Press, 1988, pg. 410-412
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existente de dragul existenței imaginii35, nu este re-crearea unui vis și ar trebui să nu fie 
considerat ca atare36. Însă Dulac a prezentat publicului rezultatul final drept un vis: unul în 
care narațiunea criptică și fragmentară a lui Artaud, profund marcată de obsesia lui pentru 
sexualitate și lumea ecleziastică, se construiește treptat, în subconștient; un vis care se 
opune plăcerii voyeuriste a spectatorului masculin heterosexual, alegând să nu fetișizeze 
corpul femeii ca obiect al dorinței. 

Am să încerc o descriere vizuală succintă a filmului, în aceeași cheie fragmentară porni-
tă de Artaud. Ciclic, la început și la final: cioburi de sticlă (ceva urmează a fi spart) și un 
vas-scoică conținând un lichid întunecat (cineva urmează să-l bea). Un preot (joc exagerat, 
stilizat). Același preot (mergând pe stradă în patru labe). Obsesii. Viziuni. Halucinații. Ob-
sesia sugrumării. Tempo inconsistent, ritm fluctuant - imagini care se repetă. Ea, obiectul 
dorit; el (preotul), cel care dorește, dar nu izbutește. Viziune cu un cap crăpat. Priviri: una 
stingheră, alta maniacală. Pofte (dezvelirea sânilor - supraimpresiune - sutien din scoici). 
Cupluri dansând. Ritm. O fugă (după obiectul dorit). Distorsiuni de chip, reflectate în apă. 
O sutană care se lungește și se bifurcă. Așteptând (prada). Ba e, ba nu e. Uși închise și 
deschise. Labirint (ca un coșmar). O fugă (din nou). Obsesia sugrumării (din nou). Un sărut. 
Gelozie. Joc minunat de lumini. Reflexii în apă. Vis. Un preot visând. O insulă (captivitate). 
Femeia (captivă). Schimbare. Menajere. (Înapoi la) Scena nunții. 

 Viitorul aparține filmelor care nu pot fi narate.37 
Disque 957 (1928), una dintre simfoniile vizuale pe care le-a creat, s-a născut din audiția 

35 Ibid.
36 Ibid., „Acest scenariu nu este re-crearea unui vis și ar trebui să nu fie considerat ca atare.”
37 Extras din articolul Visual and Anti-visual Films (publicat în iulie 1928), Germaine Dulac, Writings on 
Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018

Preludiilor 5 și 6 ale lui Chopin, încununată de descrierea făcută de George Sand unuia din-
tre ele. Cadrul de început observă mișcarea rotativă unui disc de vinil într-un joc subtil de lu-
mini, peste a cărui imagine sunt suprapuse cadre cu forme rotunde, de texturi diverse, care 
amintesc de rotoreliefurile lui Duchamp în ceea ce privește efectul hipnotic al ritmului în 
care se învârt. Cadre cu o claviatură la care cântă o pereche de mâini și cu ploaia șiroind pe 
geam se împletesc prin supraimpresiuni în ritmul muzicii cu tot felul de modele geometrice 
luate din natură. Thèmes et variations (1928) face, în cele nouă minute și jumătate, un stu-
diu asupra corpului dansatoarei (Lilian Constantini), pe care îl aseamănă cu un corpus de 
utilaje dintr-o fabrică oarecare. Niciunul dintre cele două corpuri nu se oprește din mișcare, 
la fel cum nici imaginea vreunuia nu ne parvine în integralitatea sa. Ambele sunt subiecți 
ai forței mecanice. Privite din varii unghiuri, corpurile intră în dialog unul cu celălalt și se 
mișcă la fel de grațios, iar ritmul în care o fac dă sens perceptiv coliziunii de cadre. Despre 
procesul de abstractizare, Dulac spune: „Îmi închipui pe cineva dansând. O femeie? Nu. O 
linie săltând pe ritmuri armonice”38. Prin Étude cinégraphique sur une arabesque (1929), 
ea își continuă demersul non-narativ dedicat formei și imaginii pure, făcând ca niște crengi, 
un melc, un picior de femeie, suprafața apei și un glob ce reflectă lumină să aibă în comun 
faptul că se află sub vraja aceluiași ritm impus asupra lor. Celles qui s’en font (1930), mai 
puțin abstract decât cele trei scurtmetraje de mai sus, se anunță a fi o sumă de impresiuni 
cinegrafice (în original, impressions cinégraphiques) mimate de Lilian Constantini (înrudită 
cu Dulac prin căsătoria cu vărul ei39) și născute în urma unei alte audiții. Toute seule și À la 
dérive sunt cele două șansonete care 1. servesc drept bază narativă în două părți (chiar și 
pentru cei care nu înțeleg franceza, este clar că se vorbește despre eșecul în dragoste al 
unei femei) și 2. setează registrul tonal al filmului. Pe parcursul lui, actrița mimează versuri-
le cântecelor - ce face ea nu este un simplu lip-sync, ci și o transpunere în gesturi a tristeții 
care o cuprinde văzându-și bărbatul în compania altei femei. Partea întâi (Toute seule) 
ne-o prezintă pe Constantini bând de una singură pe terasa unui mic bistro. Pe chip i se 
citește dezamăgirea, iar privirea pierdută și-o ațintește asupra trecătorilor, a căror imagine 
contrastează cu a ei, fiind mai mulți și, mai ales, părând mai lipsiți de griji. Puțin mai târziu, 
încă o tânără se așază la masă și comandă ceva tărie, tot de una singură, tot îngândurată. 
Camera le privește ba din plonjeu sau contraplonjeu, ba frontal și la nivelul ochilor. Dintr-o 
dată, protagonista se ridică de la masă și o ia alene de-a lungul unui drum pustiu. Partea 
a doua a filmului (intitulată À la dérive) ne aduce în fața unei alte tinere, al cărei destin ar 
putea fi, însă, asemănător cu cel al protagonistei din prima parte. Liliani, de data aceasta 
fără cearcăne și fără dintele lipsă, întruchipează o altă femeie victimă a unei relații toxice cu 
un bărbat. Recunoaștem privirea pierdută, umerii plecați și detașare de lumea exterioară. 
Cadre cu ea stând pe o bancă sunt întrerupte de mici reminiscențe dintr-un trecut nu foarte 
îndepărtat, când unul dintre clienții barului de la Hôtel l’Aveyron o agresează, alegând să 
plece cu o altă femeie. Tânăra se ridică de pe bancă și, ca în transă, merge pe chei murmu-
rând versurile cântecului. Videoclipul (căci asta este, în fond) se încheie sugestiv: o vedem 
coborând treptele care duc înspre apă, punând capăt derivei.

 Întoarcerea la viață. 
„Imaginea în mișcare este întotdeauna onestă. Despre comentariul care o însoțește se 
poate spune că e înșelător, deoarece trece prin filtrul sentimentelor individuale”40. Așa ara-
tă în 1936 (într-un text apărut în La Critique Cinématographique) poziția lui Dulac față de 

38 Ibid., citat extras din prefața din 1994 scrisă de Prosper Hillairet: 
39 Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg. 164
40 Tami Williams, Germaine Dulac, Writings on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018 
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posibilitatea documentară a cinematografului pur, fiind totodată și o posibilă premisă de la 
care pleacă atunci când se apucă să regizeze și să co-scrie scenariul pentru un scurtmetraj 
de zece minute comandat de U.T.S. (Union des techniciens socialistes). Le Retour à la Vie 
(1936), pentru care cineasta îl are pe post de consultat pe teme economice pe regizorul și 
directorul U.T.S. François Moch41, este o combinație între documentar, sketch și film didac-
tic. Sub această formă hibridă, menirea lui este să educe publicul cu privire la importanța 
investițiilor și a circulației capitalului. Povestea îl are în centru pe Brico, un fermier în vârstă, 
care refuză să-și cheltuiască banii (fiind dezinformat, deci sceptic) și pe care atât nevasta 
(care-și iese din rolul de gospodină pentru a deveni o adevărat business woman), cât mai 
ales fiica (Odette Brianne, protagonista acestui buletin informativ, a cărei conștiință politică 
e proaspătă), au misiunea de a-l convinge de efectul nefast al economisirii excesive. Ră-
mășiță a zilelor în care superviza seria de reportaje pentru Gaumont, desenele și graficele 
menite să ușureze înțelegerea noțiunilor prezentate sunt un adaos comic ingenios42. 

Cu o carieră în cinematografie de peste două decenii, Germaine Dulac a lăsat în urma ei 
peste treizeci de filme de ficțiune, documentare și buletine de știri. Munca ei ca cineastă 
a fost dublată de cea în publicistică. Dulac a scris, a gândit, a regizat, a existat pentru a-și 
confirma și a-și pune în aplicare ideile despre un mediu artistic încă neexplorat la vremea 
aceea. A îmbrățișat spiritul de avangardă, a (re)definit limbajul audiovizual și a deschis un 
drum care le-a permis ulterior unor Deren, Hammer, Clarke, Akerman etc. să-și exerseze 
propriile viziuni despre artă. 

Un ultim gând din partea lui Germaine: „Ies în apărarea cinemaului, a producătorului, a 
regizorului, a scenaristului și pun responsabilitatea doar pe umerii publicului pentru medio-
critatea unei arte care ar putea atinge niveluri mai înalte de gândire și frumusețe, așa cum 
e cazul altor arte. Nu putem face nimic fără public. Dacă acesta va întârzia să reacționeze, 
vom stagna, vom izbuti să producem doar mici povestioare transpuse în imagini, care însă 
nu vor avea nimic în comun cu cinemaul adevărat”43. 

 

41 Tami Williams, Germaine Dulac - A Cinema of Sensations, University of Illinois Press, 2014, pg.199 
42 „Este în spiritul acesta și pentru a oferi diversitate faptul că am introdus animații în buletinele de știri; 
ele au menirea de a reprezenta actualitățile prin caricaturizare” - (n.a.) - Germaine Dulac, Writings on Cinema 
(1919-1937), Paris Expérimental, 2018
43 Extras din articolul Defence and Attack of Cinema, publicat în Paris în 1925 - Germaine Dulac, Writings 
on Cinema (1919-1937), Paris Expérimental, 2018. 
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National Media Boys1. 
Note asupra canonului nipon

de Teodora Leu
1 Titlul face referire la videoclipul pentru cântecul eponim din 1990 al trupei japoneze de punk-rock 
Buck-Tick, care parodiază diverse instanțe de film utilitar și de propagandă. Mai mult decât sugestia despre un 
cinema național, incidental și ironic mai multe cadre ale videoclipului seamănă cu afișul pentru ultimul film al lui 
Ozu, An Autumn Afternoon (1962).

Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu și Kenji Mizoguchi sunt celebrați ca o anume triadă sfântă, 
mitică și clasică în interiorul canonului universal, și cam singurele nume nipone care traver-
sează variile liste despre cele mai bune filme ale tuturor timpurilor. Statornicia lor în canon 
- și în special printre primele locuri în topuri ca cele ale Sight and Sound, cum se întâmplă 
cu Tokyo Story (1953, r. Yasujiro Ozu), Seven Samurai (1954, r. Akira Kurosawa) și Ugetsu 
(1953, r. Kenji Mizoguchi) - a fost rareori zdruncinată și chestionată, poate doar de revendi-
carea lui Mikio Naruse ca alt prim-autor clasic, după moartea lui Ozu. 

De o validare a canonului universal s-au mai apropiat ulterior poate doar Nagisa Oshima 
- cu In the Realm of the Senses (1976) (via colaborarea cu Franța, interzicerea în Japonia 
și controversa sexualității) sau cu Merry Christmas, Mr. Lawerence (1983) (via caracte-
rul universal antirăzboi și colaborarea cu David Bowie și cu Ryuichi Sakamoto, muzician 
care ulterior a fost ratificat prin mai multe nominalizări și premii Oscar pentru muzică de 
film) – sau poate doar Seijun Suzuki, prin variile prelucrări stilistice ale filmului noir sau cu 
gangsteri și prin influența sa asupra altor regizori, cum recunosc Quentin Tarantino sau Jim 
Jarmusch. Simultan, într-un canon alternativ au mai fost revendicați și autori ca Takeshi 
Kitano sau Takashi Miike, iar contextul recent pare că va nuanța curând o perspectivă asu-
pra unor regizori ca Hirokazu Koreeda și ca Kiyoshi Kurosawa drept clasici moderni. Mai 
ar merita menționat aici și Hayao Miyazaki, cu suma sa de animații general recunoscute 
ca fiind unele dintre cele mai bune din toate timpurile și care au incitat o masă consistentă 
de fani de toate vârstele; Miyazaki pare să fie, de altfel, cel mai pregătit să intre în canonul 
universal, ca mesaj și ca teme umaniste, dar problematica canonizării animației e ea însăși 
o chestiune separată și extrem de complicată.

Chiar și așa, întrucât vizează mai degrabă filmul independent, filmul cult sau, cum se mai 
spune, „filmul dificil”, și din cauza unei distribuții sumare, toți cei amintiți mai sus nu s-au 
bucurat niciodată de faima și de validitatea care gravitează în jurul lui Kurosawa, Ozu și 
Mizoguchi. Problema faptului că aceștia rezistă (împreună) în continuare în canon nu ține 
neapărat de întrebarea dacă merită acest lucru. Cu alte cuvinte, nu se pune problema dacă 
au făcut sau nu filme bune – e indubitabil că au lăsat în urmă o sumă consistentă de ca-
podopere și un cinema valoros, că au inovat, că au atins niște profunzimi cinematografice 
greu de replicat și că filmele acestora lasă spectatorul impresionat, fie că e vorba despre 
mesaje filosofice, despre frumuseți ale vieții de zi cu zi, sau despre alte aspecte, tehnice, 
ale cinema-ului ca meșteșug sau ca spectacol. Din multe puncte de vedere, pentru timpul 
lor, cei trei sunt borne ale filmului practicat în cea mai solidă formă a sa - și asta probabil la 
un nivel internațional.

Totuși, problema unui astfel de canon tripartit este că e unul ușor compartimentabil, ușor 
de apropriat și de înțeles, unul inofensiv, cu minim teren capabil să iște controverse, nici ca 
subiect și nici la nivel formal (chiar dacă filmele sunt extrem de ambițioase) – cum se întâm-
plă, de altfel, cu majoritatea filmelor clasice care intră în canon. Sunt niște autori „cuminți”, 
care rareori deranjează pe cineva și apreciați de toată lumea. Iar, nu spun că datoria cine-
ma-ului este exclusiv aceea de a provoca (și oricum, asta se poate întâmpla în mai multe 
moduri, nu numai politic sau social), dar preferința pentru cei trei adesea evită adresarea 
unor subiecte mai complexe și politice legate de societatea niponă, în general, atât în plan 
domestic, cât și în receptarea universală.

În plus, problema este și una a reducționismului. Adesea atenția către Kurosawa, Ozu 
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și Mizoguchi este una care împinge deoparte restul cinema-ului nipon (în multe cazuri 
împinge și întregul cinema extrem asiatic, acesta părând a începe și a se termina cu ei). 
Statornicia lor în a fi celebrați drept cei trei mari autori ai cinematografului japonez este, în 
acest sens, un gest extrem de limitativ, care a dus, după cum afirmă și David Desser2 la o 
anume percepție unitară și deformată a cinema-ului nipon, ca definit prin valorile clasice 
ale acestor autori. Așadar, din anumite puncte de vedere, aceștia au devenit sinonimi cu 
un cinema național. Simultan, prin temele și subiectele abordate, caracterul limitativ al per-
cepției acestora în canon pare să coincidă și cu dorința recepției vestice de a-și confirma 
o anume impresie mitizată despre un imaginar al Japoniei, picturală, estetică și calofilă, 
cu coduri de onoare și samurai, dar și anacronică și profund depărtată de realități ale vieții 
moderne și de zi cu zi. O Japonie, cum zice Yukio Mishima (față de care vreau din start să 
menționez că am multe rezerve legate de alte lucruri pe care le spune) „ca un aranjament 
floral”3, împietrită în timp. O imagine, care, prin prisma conservatorismului și a mai multor 
considerente naționaliste, inclusiv bucăți ale canonul domestic nipon par să fie pregătite să 
le susțină. 

Repet, scopul acestui text nu este de a discredita pe Kurosawa, pe Ozu sau pe Mizoguchi 
sau de a sugera că aceștia nu au merite artistice, că nu formulează un cinema de autor sau 
că nu își merită locul în canon, și nici că temele și mesajele abordate de aceștia ar fi mai 
puțin valide. Imaginea pe care tinde să o prefere canonul nu este neapărat și o imagine 
completă a lor, aceștia lucrând în mult mai multe genuri decât rezumă titlurile din listele 
amintite; de altfel, dacă comparăm un Kurosawa din timpul filmelor de studio cu Ran (1985) 
sau cu Dodes’ka-den (1970) sunt multe lucruri care diferă. Este cu adevărat incontestabil 

2 David Desser, Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema, Indiana Uni-
versity Press, 1988, pp. 13-17.
3 Yukio Mishima Speaking In English, https://www.youtube.com/watch?v=DPAZQ6mhRcU.

 Kenji Mizoguchi - Streets of Shame (1956)

avântul creativ pe care l-au adus aceștia cinematografului japonez al perioadei dintre 1940 
și 1960 și sunt clare și influența și admirația exercitate asupra cinematografului universal, 
de la Bergman la Fellini, sau asupra Hollywood-ului, în mod particular, de la Coppola, la 
Lucas, la Altman. Cei trei au realizat, într-adevăr, filme de referință. De ce, totuși, în recep-
tarea și preamărirea acestora există un anume gen de filme care tind să fie înaintate și dis-
cutate, ciclic? De ce pentru Kurosawa rareori se discută despre Drunken Angel (1948) sau 
Stray Dog (1949), pentru Ozu sunt mai puțin relevante comediile și Mizoguchi e asociat cu 
filme mai degrabă ca Ugetsu și nu ca Osaka Elegy (1936), ca Street of Shame (1956) sau 
ca Women of the Night (1948)?

 Japonia cea specială, shinhanga și nihonjinron
Așa cum subliniază și David Bordwell4, în recepția sa culturală în raport cu Occidentul, 
Japonia s-a bucurat întotdeauna de un statut privilegiat. Cinematograful japonez, în prin-
cipal prin cei trei regizori care fac subiectul acestui eseu, și-a căpătat rapid și devreme un 
anume statut de cinema „demn” și de artă, odată cu prezențele acestora în festivalurile 
europene începând cu anii ’50 - fapt inaugurat de Leul de Aur pentru Rashomon (1950, r. 
Akira Kurosawa) în cadrul Festivalului de Film de la Veneția din 1951. 

Comparativ, alte cinematografe naționale extrem orientale sunt ratificate foarte târziu aca-
demic și de canon5. Cinema-ul hongkonghez are o întreagă istorie ca film cult în proiecțiile 
de grindhouse americane, suferă din cauza discreditării ca filme de divertisment ieftin și 
este valorificat în festivaluri ca filme de artă sau ca filme serioase de-abia odată cu sfâr-
șitul anilor ’80, începutul anilor ’90. Filmele din Taiwan se confruntă cu o situație similară 
și sunt valorificate în genere odată cu aceleași perioade de timp, China se bucură de o 
revalorificare odată cu 1990, în special prin Zhang Yimou, și Coreea de Sud se aproprie de 
acceptarea în canon de-abia cu anii 20006. Multe alte cinematografe naționale ca cele din 
Singapore, Thailanda, Indonezia sau Filipine se bucură de și mai puțină atenție canonică și 
funcționează ca receptare internațională mai degrabă doar prin festivaluri. Sigur, contextul 
acestor tuturor tipuri de receptări este unul determinat și de alte varii circumstanțe naționa-
le și interne, legate atât de circumstanțele particulare ale industriilor în timp și de avântul 
unor Noi Valuri, cât și de cele ale dezvoltării economice, ale politicilor social-culturale și ale 
deschiderii către Vest (în sens cultural, dar și politic). Chiar și așa, prin ceea ce urmează 
după momentul Rashomon Veneția 1951, transpare destul de clar o relație diferită, mult 
mai veche și care privilegiază, a cinematografului universal cu cel japonez – cinematogra-
ful japonez este asimilat în canon exclusiv prin filme clasice, în timp ce alte spații culturale 
est-asiatice sunt mai degrabă integrate prin moștenirea recentă a Noilor Valuri locale.

Această recepție privilegiată a cinematografului nipon aș spune că vine ca prelungire a 
unor schimburi culturale anterioare. Pe de-o parte, există relația Japoniei cu America de 
după cel de-Al Doilea Război Mondial, care îi intermediază recepția în canonul occidental 
prin prisma faptului că însuși canonul este definit destul de pregnant de anume valori și mo-
dele hollywoodiene. Există o serie de valori americane astfel insuflate7 cultural și economic 

4 David Bordwell, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment (Second edition), 
Harvard University Press, 2010, pp. 54.
5 De subliniat că în afară de Japonia, Taiwan (cu Edward Yang) și Hong Kong (cu Wong Kar-Wai), alte 
cinematografe naționale est-asiatice sunt, până la această dată, complet absente din listele Sight and Sound. 
6 Deși, divagând, de aceea devine extrem de important evenimentul de anul trecut al premiilor Oscar 
câștigate de Parasite (2019, r. Boon Joon-ho).
7 Sau impuse, în funcție de ce perspective politice avem în calcul și luând în considerare caracterul de 
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Japoniei și, în acest context de imediat după război, chiar Kurosawa pare să aibă un suc-
ces destul de definitoriu, prelucrând mai multe tipare narative și de acțiune hollywoodiene 
și lucrând destul de abundent și în Cinemascop8. Simultan, pentru America, Japonia este 
„cucerită” sau „îmblânzită” și devine automat, prin intervențiile majore economice și politice 
ale SUA, cea mai accesibilă și definitorie imagine a Estului, cu care se află într-o relație 
directă. Devine, în consecință, mult mai ușor ca cele mai apropiabile și importabile produse 
culturale în Vest (și în sfera de influență culturală a Americii) să fie acelea ale Japoniei.  

Pe de-altă parte, există o anume tradiție a imaginarului nipon în mentalul vestic. Este un 
imaginar vizual instaurat încă de la redeschiderea Japoniei de după 1850, prin vasta circu-
lație către Europa a stampelor japoneze, ukiyo-e. Cultura japonismului și în special intere-
sul pe care Impresioniștii9 și artele decorative le au pentru formulele artistice nipone, acti-
vează o anume mitizare și exotizare a imaginii Japoniei - țară cumva încă „străină și foarte 
îndepărtată” - definită de picturalitatea stampelor, care sunt intens căutate și colecționate. 
Raportat tematicilor filmelor lui Kurosawa, ale lui Ozu și ale lui Mizoguchi, este important a 
sublinia subiectele10 acestor stampe – eroi și samurai, scene teatrale, scene de inspirație 
folclorică sau populară, peisaje, extrase ale vieții mundane și scene atmosferice. Aș spune 
că exact aici se înrădăcinează în Vest o anume expectativă a imaginarului nipon ca fiind 
pictural sau pitoresc.

Convers, în Japonia, odată cu epoca Meiji, arta tradițională a acestor stampe este în declin 
– urmând să fie revitalizată prin fenomenul de shinhanga („stampe noi”). Acest fenomen 
mi se pare relevant în discuția percepției celor trei autori ca reprezentanți ai unui cinema 
național și în comunicarea Japoniei cu Vestul prin prisma faptului că shinhanga sunt clar 
opere de artă care explorează acea expectativă picturală din Occident, romantizând scene 
de gen și cultivând puternic calitatea peisajelor, într-un spirit mult mai apropiat niște vederi 
decât de principiile artei tradiționale. Sunt opere gândite și orientate în programul lor es-
tetic exact pentru a fi consumate mai degrabă de către Vest, produse culturale de export. 
Japonia, deci, își cultivă în mod conștient o imagine picturală, destinată a fi receptată de 
Occident, iar succesul internațional al lui Kurosawa, Ozu și Mizoguchi pare să profite puter-
nic de acest context – filmele lor răspund, din anume puncte de vedere, unei nevoi.

În acest sens, promovarea și rezistența în canon a celor trei regizori se află la intersecția 
a două contexte: unul național, care insistă din motivații conservatoare ca aceasta să fie 
imaginea exportată a Japoniei – de altfel, nu e niciodată profitabil a aminti alte atrocități și 
subiecte controversate, nu-i așa? - și unul vestic, care e pregătit să recepteze imaginea Ja-
poniei prin tradiție, aranjamente florale și povești cu samurai11. În interpretarea acestui fapt, 

closely-managed de către forțele americane al industriei japoneze de film, prin intervenții, restricții și instituții 
de gestiune specifice.
8 David Desser, op. cit., pp. 7-8.
9 Sunt în principal interesați de compoziție și de atmosferă, de modul în care este reprezentat integrat 
naturalul. Sunt copiate masiv inclusiv în picturile impresioniste și post-impresioniste stampe și referințe către 
Japonia.
10 Trebuie subliniat că acestea aduc cu sine și un anume sistem estetic propriu japonez, care cultivă 
anume valori formale și compoziționale și principii ca wabi-sabi. Sunt principii care, în genere, pun accente 
pe simetrie, simplitate și armonie, precum și pe integrarea elementelor naturale și pe frumusețea efemeră a 
naturii. Acest sistem estetic, este într-o bună parte regăsibil și în programul estetic și compozițional al cinema-
tografului japonez clasic și, în interpretarea celor trei autori amintiți, sunt adesea calități care sunt scoase în 
față în cum sunt comentate și interpretate filmele.
11 David Desser, op. cit., p. 1.

al beneficiului mitizării, mai trebuie adus în discuție termenul de nihonjinron. Acesta face 
referire la mai multe texte care se preocupă, antropologic, sociologic, politic, psihologic, 
geografic etc. cu caracterul particular al poporului japonez, mai ales prin raportare la alte 
popoare. În cele mai extinse planuri, este, sigur, un termen care se preocupă12 cu Japonia 
ca națiune unică în contextul validării sau scuzării mai multor acțiuni politico-militare și 
imperialiste. Relevant pentru discursul despre cinema-ul japonez clasic este locul pe care 
lucruri ca mitul samurai-ului îl ocupă în interiorul acestor scrieri.

Acum, să fie clar, nu spun că filmele nipone cu samurai sunt o formă de nihonjinron sau că 
orice fel de artă care tratează subiecte tradiționale sau particulare unei culturi e automat 
un instrument al naționalismului. Ceea ce vreau să spun e că subiectul e unul periculos și 
alunecos.

Samurai-ul este probabil cea mai mitizată figură a trecutului Japoniei și care a transcens 
cel mai mult în media și în reprezentarea în Occident a Japoniei, după cum arată varii pro-
duse de la... Shogun-ul lui James Clavell până la chestionabilul Ultimul Samurai / The Last 
Samurai (2003, r. Edward Zwick) și la jocuri video. Ceea ce nu transpare, totuși, la o primă 
impresie este că figura samurai-ului a fost, din anumite puncte de vedere, să spunem, 
optimizată13 și, în multe cazuri, a fost un instrument politic care să susțină acea unicitate 
pe care o aminteam mai sus. Acele coduri morale, acel cod bushido, acel rafinament al 
onoarei sunt, într-o anume măsură, o fabricație sau o denaturare14. În mod egal, raportat 
faimei samurai-ului, ca simbol național și ca identitate particulară și mistică, trebuie amintit 
12 De aceea lipsa unei recepții critice sau cel puțin atente față de imaginarul nipon este una cel puțin 
periculoasă și care poate degenera rapid. Pentru nihonjinron, cu cât Japonia e receptată mai exotic, cu atât 
mai bine.
13 Ca punct de plecare introductiv - „Rich”, Bushido: Way of Total Bullshit, Tofugu, https://www.tofugu.
com/japan/bushido/, accesat la 07.02.2021.
14 Ibidem.

Kenji Mizoguchi - Ugetsu (1953)
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și caracterul problematic și naționalist al afirmațiilor pe care le înaintează în acest sens 
inclusiv figuri ca Mishima – exact în acest sens am multe rezerve legate de el. În astfel de 
cazuri transpare nevoia de a privi critic anume imagini pe care Japonia le propune și pe 
care Vestul le-a îmbrățișat ca fiind exotice.

Insistența canonului de a percepe, în mod particular, pe Kurosawa prin filmografia (consis-
tentă) dedicată poveștilor cu samurai – Rashomon, Seven Samurai, Throne of Blood (1957), 
The Hidden Fortress (1958), Yojimbo (1961), Sanjuro (1962) ș.a – poate fi periculoasă, în-
trucât propagă mai departe acest mit, chiar dacă există personaje nuanțate și psihologiza-
te, chiar dacă variile personaje interpretate de Toshiro Mifune sunt fără maniere, stângace 
sau murdare. Similar, și Mizoguchi abundă, la rândul său, în aceste personaje mitice (Uget-
su) sau ale unui imaginar istoric-tradițional, The Story of the Last Chrysanthemums (1939), 
Utamaro and His Five Women (1946), A Geisha (1953), în povești esențiale, Sansho the 
Bailiff (1954), Tales of the Taira Clan (1955), și în eroi tradiționali, 47 Ronin (1941). Aici nu 
condamn neapărat sursa istorică sau expresia programatică a istorismului sau tradiționa-
lismului, ci mai degrabă forma în care sunt explorate. Problema acestor reprezentări de 
teme tradiționale în filmele lui Kurosawa, Ozu și Mizoguchi este că acestea sunt integrate 
în forme calofile și estetizate, în forme construite, în „cuvinte dulci”, și revendicate într-un 
context onorabil, moralizator, sub un miraj transcendental. Chiar dacă intervin teme, mai 
puțin „curate”, ca sărăcia, acestea au o tentă mai degrabă defetistă, așa cum sugerează și 
Nagisa Oshima în 100 Years of Japanese Cinema (1996), în retrospectiva perioadei clasi-
ce. Și Noul Val Japonez al anilor 1960-1980 are inspirații tradiționale, de la trilogia Taisho 
a lui Seijun Suzuki la variile referințe către personaje mitologizate, din povești cu spirite și 
fantome, ale lui Shuji Terayama. Dar acestea nu sunt edulcorate, estetizate, debarasate 
de implicații rușinoase - cu alte cuvinte, nu operează cu aceeași imagine atent construită 
a Japoniei.

Este, totuși, de semnalat, că, dintr-un alt punct de vedere, această preferință a canonului 
către aceste subiecte tradiționale și, în mod specific, pentru Kurosawa, Ozu și Mizoguchi, 
este și una indusă. Practicile festivaliere pe care le întreprinde Japonia în perioada dintre 
1930-1960, tind să favorizeze15 aceste jidai-geki, filme cu subiecte tradiționale, adesea pla-
sate într-un trecut istoric. În fapt, ceea ce Japonia trimite către Festivalul de la Veneția, și 
apoi, către Cannes, după succesul din 1951, sunt aproape exclusiv filme de Kurosawa sau 
Mizoguchi16 culminând cu premiile pentru filme ca The Seven Samurai, Sansho the Bailiff 
și Ugetsu.

 Kurosawa, Ozu, Mizoguchi ca cinema național
Deși am subliniat această relație pe care filmele celor trei o au cu imaginea pe care Japo-
nia vrea să o proiecteze despre sine, nu aș numi acest lucru neapărat propagandă17. Vina 
pare într-o mare parte să fie mai degrabă a canonului, care „cască gura” la validarea unei 
expectative exotice, decât propriu-zis la Ozu, Kurosawa sau Mizoguchi. Cei trei sunt, în 
acest sens, mai degrabă un cinema conservator, aderent la valori tradiționale și, deci, și la 
mituri naționale. Mai mult, pentru cinema-ul japonez există reperul filmelor clar de propa-
gandă din jurul militarizării și al perioadei războiului care să definească mult mai punctual 
15 David Desser, Globalizing Hong Kong Cinema Through Japan, în Esther C. M Yau, ed., At Full Speed: 
Hong Kong Cinema in a Borderless World, University of Minnesota Press, 2001, pp. 169-170.
16 Ibidem.
17 Deși, în virtutea faptului că există mai multe definiții ale propagandei, fără neapărat încărcături ma-
xim negative în sens politic, ar putea fi revendicate și așa.

ce înseamnă propaganda la nivelul spațiului nipon și care să arate că cei trei nu fac deloc 
aceste lucruri. Trebuie semnalat că cei trei realizează și filme care, sub o formă sau alta, 
problematizează situația de după război și condamnă accesele naționalist-imperialiste an-
terioare, ca No Regrets for Our Youth (1946), al lui Kurosawa18. De asemenea, întrucât 
se resimte îndemnul intervenției americane inclusiv în modul în care se reorganizează 
cinematograful după război, filmele lui Kurosawa și ale lui Mizoguchi sunt îndemnate a fi și 
celebrate chiar ca umaniste19.  

În acest sens, este mai propriu a spune că filmele triadei regizorale amintite sunt mai de-
grabă forme conservatoare, clasice ale unui cinema național – după cum spune Nagisa 
Oshima, cei trei „duc o responsabilitate a cinema-ului național”20 practicat de un sistem 
bine pus la punct al studiourilor de film. Oshima definește cel mai bine această perspectivă 
în articolul său Perspectives on the Japanese Film, spunând că există clar o dimensiune 
proprie a unui cinema național de până la 1960, dimensiune cuantificată de lucrul acestor 
regizori în cadrul studiourilor, care vin cu teme predilecte, teme profitabile și cu filme de 
serie – nu foarte diferit de cum ar fi făcut-o Hollywood-ul în epoca sa de aur. Pentru Oshima 
„cinema-ul japonez”, perceput ca auto-suficient și ca opus unui „cinema universal”, dar nu 
într-un sens naționalist, este definit de o anume instanță clasică în perioada sa de glorie și 
moare odată cu declinul marilor studio-uri către 1960. 

18 Revin a semnala că reproșul lui Nagisa Oshima este că filme ca acestea, de imediat după război, 
sunt mai degrabă defetiste și accentuează o anume victimizare a Japoniei, reiterând, simultan, cum că aceas-
ta ar fi rafinată și composed.
19 David Desser, Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema, pp.16, 21.
20 Nagisa Oshima, Perspectives on the Japanese Film, în Cinema, Censorship, and the State: The Wri-
tings of Nagisa Oshima. 1956–1978, (ed. Annette Michelson, translated by Dawn Lawson), The MIT Press, 
Cambridge, Mass, 1992, pp. 6-17.

Akira Kurosawa - Seven Samurai  (1954)
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Contextul celor trei studiouri de mare succes, Nikkatsu, Shochiku și Toho, vine cu o anume 
formulă a filmului clasic, similară, după cum ziceam, cu cea a contextului hollywoodian. 
Perioada de apogeu a acestora definește o anume unitate a unui sistem cinematografic 
vertical integrat, și un anume spirit de breaslă, care pune accent pe școlirea regizorului în 
interiorul sistemului, începând de la ultimul rang de asistenție în sus. Oshima găsește în 
acest lucru un anume miraj sincer, admirabil și idealist (ca o familie), dar subliniază că acest 
sistem de producție al studiourilor, „pe bandă” nu are cum să nu producă decât o serie de 
opere uniforme stilistic, care validează anumite teme sigure, conservatoare și tradiționale. 
Ceea ce mai subliniază regizorul Noului Val este că producția în studiouri conferă lui Ozu, 
Kurosawa și Mizoguchi un anume interes pentru forma calofilă, plictisitoare în clasicismul 
său, chiar dacă cei trei se definesc ca autori și infuzează artei un suflu propriu. Oshima ade-
sea comentează sardonic21 că indiferent de lipsa de timp sau de buget, sistemul producției 
de studio pare să își acorde timp special pentru directorul de imagine, pentru compoziție și 
pentru decor – ceea ce face din filmele acestei epoci de aur filme calitative în primul rând 
din punct de vedere tehnic. 

În această preocupare pentru calitatea compozițională a formei transpare destul de mult o 
aplicare a principiilor estetice japoneze pe care le aminteam mai sus. În mai multe articole 
critice ulterioare, privitoare la ceea ce, din vechiul stil, din vechiul status quo, Oshima își 
propune să distrugă prin propriile alegeri estetice, regizorul semnalează22 că există o anu-
me imagine a armoniei, a frumosului, a spațiului domestic (în special la Ozu) și a comuni-
cării cu natura picturală (în special la Kurosawa) care par să fie esențialele repere estetice 
ale cinema-ului japonez clasic – formula definitorie.

Toți cei trei regizori clasici sunt, astfel, preocupați de formă și de compoziție, dar probabil 
cel mai emblematic ca utilizator al esteticilor tradiționale și ca formalist este Yasujiro Ozu. 
Ozu are cel mai definit stil regizoral și cea mai particulară formă de decupaj, de la celebrul 
cadru din punct de stație jos (tatami shot), până la cadrele atmosferice și lirice concentrate 
pe obiecte, până la încadraturile particular arhitecturale ale personajelor în spații domesti-
ce. Simultan, pentru Ozu este adesea invocat acel mono no aware, acel cult al frumuseții 
efemere și triviale. Deși splendid sau sentimental în delicatețea acordată acestor mici epifa-
nii picturale, acestea devin, așa cum subliniază și David Desser, accepțiunea unei ideologii 
tradiționaliste și conservatoare23. Chiar dacă autori ca Paul Schrader revendică un anume 
misticism al unui stil transcendental24 în acest lucru, Ozu nu face decât să se subscrie unei 
cerințe a studioului de a se raporta la anume valori estetice clasice; sunt forme de subscri-
ere într-o armonie ciclică și puțin individualizată. Comparativ, după cum observă tot Desser, 
Mizoguchi pare uneori să spargă această apăsare a valorilor estetice formal-tradiționaliste. 
Mizoguchi nu se debarasează neapărat de ele la nivel formal sau compozițional, are ace-
lași cult al cadrului pictural, dar, mai ales în filmele sale de dinainte de război, ca Sisters 
of Gion (1936), există un anumit caracter feminist25 în personajele sale feminine, mult mai 
preocupate de un destin individual, decât de un destin al unui cod moral și relațional, ca la 
Kurosawa, sau al unui cod transcendental-ciclic al vieții, ca la Ozu.

Raportat la o anume calitate națională în raport cu sistemul studiourilor clasice, ceea ce mai 
21 Nagisa Oshima, To Critics, Mainly – From Artists, în op. cit., p. 24.
22 Nagisa Oshima, Banishing Green, op. cit., pp. 208-211.
23 David Desser, Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema, pp.19-20.
24 În Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer al lui Schrader.
25 David Desser, op. cit., p. 20.

devine relevant pentru statutul statornic al celor trei regizori în canon este ceea ce Oshima 
denumea o „omogenitate” a societății japoneze26. În consecință, dacă după 1960, după cum 
sugerează Oshima, apar noi confruntări generaționale și mari schimbări sociale, iar la nivel 
global se instaurează o nouă percepție teoretică asupra artelor, înainte, sistemul studiouri-
lor operează cu două categorii de teme preferate și congruente cu un public conservator: 
1) istoria și mitul și 2) casa/căminul și familia – lucru care corespunde cu împărțirea aca-
demică comun utilizată a cinematografului japonez în jidai-geki (gen istoric) și gendai-geki 
(drame contemporane). Membrii societății, într-o anume măsură încă tradiționali la vremea 
respectivă, se pot regăsi pe ecran în aceste valori și, de aceea, un cinema național devine 
auto-suficient; nu are nevoie de alte cinematografe din afară care să îi satisfacă cerințele 
și nevoile de reprezentare. 

Este destul de clar cu ce operează cel mai emblematic fiecare regizor: Mizoguchi e definit 
prin filme care tratează motive din povești populare și, pe alocuri, drame sociale, Kurosawa 
e definit aproape restrictiv de lunga sa serie de filme cu samurai, iar Ozu e definit exclusiv 
de filme care aduc în atenție familia, în principal cu tentă dramatică și apoi cu tentă comică. 
Întrucât acestea sunt temele predilecte și validate, este destul de evident de ce cei trei re-
gizori au anduranță în interiorul canonului, reușind să ridice genurile acestea la un cinema 
de autor. Mai mult, întrucât conservatorismul societății japoneze pare să reziste, și mult din 
avântul anilor ’60-70 s-a pierdut, e de înțeles de ce și aceștia, ca maeștri ai acestor genuri 
preferate, par să reziste27. Este, evident, deci, dacă aceasta este norma și acestea sunt 
genurile pe care studiourile au intenția să le finanțeze28, de ce nu ar conta atât pentru ci-
nema-ul clasic filme ca Drunken Angel (1948) al lui Kurosawa, un film mai „murdărel”, mult 
mai experimental în prelucrarea de film noir, și de ce s-ar prefera, mai degrabă, scenele 
familiale ale lui Ozu. 

Întru estetica conservatoare și mergând, simultan, mână în mână cu pretenția societății 
japoneze de a pune emfază pe rafinament și în direcția opusă față de pretențiile ulterioare 
ale Noului Val Japonez, această formă de cinema clasic rămâne în picioare și printr-o par-
ticularitate în care tratează violența pe ecran. Kurosawa este probabil cel mai reprezentativ 
în acest sens – și cel mai copiat în Hollywood datorită acestui lucru, filmele sale fiind cele 
mai mult organizate în jurul narativității, plot-ului și al acțiunii; Mizoguchi lucrează mai de-
grabă în influențe teatrale și Ozu operează cu elipse în tensiunea dramatică. Violența în 
filmul clasic japonez are o formă edulcorată – este o violență onorabilă și angajată într-un 
sens mitic, codificată moral, la Kurosawa în particular prin figurile samurailor, ale variilor 
lorzi și ale altor personaje tipice de chambara. Poate cum arată cel mai bine Sanjuro29 în 
secvența sa de confruntare, violența e mai degrabă bazată pe o coregrafie investită ritualic 
și prin estetizarea în cadru – confruntarea dintre Sanjuro și adversar este un joc temperat 
de timpi de așteptare, cu o singură lovitură. Violența filmului clasic este, deci angajată și 
picturală – rănile și sângele au valoare simbolică în programul estetic – este o violență 
investită într-un tipar mitic și transcendental. De aceea mitul samurai-ului a avut mult de 
câștigat în reprezentarea sa în cinema: a înnobilat suferința și violența, și marjat pe coor-
donatele spectaculare ale caracterului luptei și al reprezentării sale pe ecran. Confruntările 
din filmele cu samurai ale lui Kurosawa sunt, așadar, un joc atmosferic, pictural, cu gesturi 
simbolice, dar extrem de captivante.
26 Nagisa Oshima, Perspectives on the Japanese Film. op. cit. pp. 6-17.
27 David Desser, op. cit.,  p. 1.
28 Nagisa Oshima, Perspectives on the Japanese Film. op. cit. pp. 6-17.
29 David Bordwell, op. cit., pp. 142- 144.
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Acest caracter estetizat al violenței va fi unul dintre lucrurile majore pe care Noul Val Ja-
ponez îl va reproșa filmului clasic și, totodată, autorităților și societății. În concepția lui 
Oshima, acest spectacular simbolic și simultan puritan nu vine decât dintr-o incomoditate 
a societății japoneze de a vorbi despre război, de a pretinde că nu a fost la rândul său un 
producător real al unor violențe cumplite30. Oshima adesea blamează un anume paravan și 
voalul creat de cenzura instituțiilor de televiziune și cinematografie în reprezentarea violen-
ței și a războiului, protestând împotriva edulcorării imaginii acestora pentru satisfacția unui 
„bun simț” conservator. 

Un alt lucru blamat de către Noul Val la adresa cinema-ului clasic va fi lipsa sexualității. 
Pentru sistemul studioului (subliniez iarăși, mult similar cu contextul hollywoodian din timpul 
codurilor), nici măcar sărutul între două personaje nu poate fi reprezentat. Acest lucru, după 
cum semnalează și Oshima31, devine incongruent, în primul rând, cu societatea vremii și, în 
al doilea rând, inclusiv cu sursele reale de inspirație istorică sau populară atât de reiterate 
în cinema-ul clasic, întrucât multe povești (și reprezentări artistice tradiționale ale acestora) 
abundă în caracter de tabu și în caracter sexual. În acest context, sexualitatea și repre-
zentarea sa pe ecran, eliberarea individului din conservatorism și puritanism devin aspecte 
esențiale ale programului estetic și tematic al Noului Val Japonez.

Dacă până la 1960 era justificat ca aceste forme să fie definitorii pentru cinema-ul național,  
dominat de studiouri și fiind aproape absent un sector independent, insistența în a defini 
în interiorul canonului occidental cinema-ul japonez ca unitar prin intermediul acestor re-
pere estetice – și de a rămâne concentrați doar pe triada Kurosawa-Ozu-Mizoguchi, este 
un gest, cum am mai spus, limitativ. În virtutea afirmației pline de speranță a lui Oshima în 
30 Nagisa Oshima, op. cit., pp. 71-86.
31 Nagisa Oshima, Perspectives on the Japanese Film. op. cit. pp. 6-17.

Yasujiro Ozu - Late Spring (1949)

100 Years of Japanese Cinema, „Filmul japonez se va elibera de caracterul său japonez și 
va deveni cinema pur”32, canonul universal pare să trebuiască să facă același lucru – să nu 
mai caute valori care validează caracterul filmului japonez ca film „unic” sau exotic, diferit 
de Occident, și să se orienteze, mai degrabă, către valori subiective și individuale al unui 
cinematograf integrat transnațional. Mai mult, ar trebui să ia în vedere și cei mai mult de 
vreo 50 de ani de cinema japonez care au trecut de decăderea filmului clasic de studio.

 Personalități iconice
Ca o ultimă mențiune, există o anume calitate, care ține de un specific cult al personalității, 
care validează acești trei regizori. Pe de-o parte, acest lucru ține de prolificul lor, de filmo-
grafia întinsă și variată pe care au produs-o. Este, în consecință, normal a ne opri canonic 
și celebratoriu, dar rezumativ, asupra unor anumite opere, care să le sistematizeze întreaga 
operă. Tokyo Story, Seven Samurai și Ugetsu sunt, într-adevăr, opere ale unor autori în 
apogeul carierei, în apogeul sistemului de studiouri în care funcționează și în apogeul publi-
cului național33. Ceea este problematic, totuși, este că acest caracter rezumativ trece ciclic, 
cel puțin într-un discurs popular și cinefil, printre opere încadrabile în același gen – dacă 
nu e Yojimbo, e Ran, dacă nu e Early Spring, e Late Autumn, dacă nu e Sansho e Oharu.

Pe de-altă parte, această percepție a celor trei autori ca o triadă și a filmografiilor lor ca bloc 
vine și din faptul că actorii acestora (deși, evident, din rațiunile... existenței în același timp) 
sunt cam aceiași și funcționează în același univers al cinema-ului clasic. Totodată, există 
un anume farmec al unor actori specifici care au propulsat caracterul canonic al acestora, 
devenind aproape mărci ale acestor filme și ale regizorilor în sine: Toshiro Mifune, prin em-
blematica și lunga colaborare cu Kurosawa, și Setsuko Hara și Chishu Ryu, prin recognos-
cibilitatea din filmele lui Ozu. Mifune, în particular, asociat cu acea imagine a luptătorului, 
are o anume carismă care pare să fi avut mare succes în contextul occidental34, jucând, de 
altfel, în mai multe producții hollywoodiene dedicate subiectului și în serii ca Shogun (1980). 
Acesta confirmă, într-un anumit sens, acea imagine mitizată a samurai-ului, dar, simultan, 
o simpatizează către public, o îmbibă în carismă. Comparativ cu Chishu Ryu, care oferă un 
anume sentiment patern, simultan profund și descurajat35, Mifune balansează un ton epic 
cu unul al unor stângăcii; actorul devine interesant în condițiile în care ancorează acea tipo-
logie transcendentală și onorabilă a luptătorului într-o formulă cu varii gesturi demitizante și 
triviale, de la scărpinat, la căscat, la atitudini de silă36. Din multe puncte de vedere, este de 
înțeles de ce o imagine ca a sa, reiterată în 16 colaborări cu Kurosawa (plus vreo încă alte 
100 de filme în întreaga carieră), a făcut din povestea cu samurai una atât de atractivă, atât 
pentru publicul masculin, cât și pentru publicul feminin. Mifune e legendar în nume propriu.

Așa cum am enunțat la început, scopul acestui text nu este de a chestiona sau de a blama 
această atractivitate a filmelor – adică dacă Ozu, Mizoguchi și Kurosawa își merită locul în 
canon. Există mult talent și un caracter captivant în epicul inspirațiilor istorice ale lui Kuro-
sawa și ale lui Mizoguchi, în formulele narative pe care aceștia le propun; în egală măsură, 
există o anume sensibilitate și o familiaritate senină în filmele lui Ozu și toți trei au lăsat în 

32 „Japanese film will free itself from the spell of Japanese-ness and will become pure cinema”.
33 Nagisa Oshima, Perspectives on the Japanese Film, p.12, cu mențiunea că, la 1958, 85% din publicul 
japonez a consumat cinema autohton, raportat la 15% filme străine.
34 Moeko Fujii, Who’s That Man? Mifune at 100, 20 aprilie 2020, The Criterion Collection, https://www.
criterion.com/current/posts/6879-who-s-that-man-mifune-at-100, accesat la 11.02.2021.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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urmă multe cadre iconice. Ceea ce propun, totuși, e de a fi critici în recepția acestora și de 
a nu percepe aceste filme ca fiind definitorii pentru cinema-ul japonez în întregimea sa, și 
poate nici măcar pentru perioadă, întrucât adesea sunt uitați regizori ca Keisuke Kinoshita 
sau ca Kaneto Shindo din perioada clasică. Revenind la sugestia lui Oshima, simultan, 
probabil este necesar a încerca să nu mai căutăm neapărat ceea ce este evident „japonez” 
în interiorul cinematografului nipon și să nu îi mai oferim acel statut de cinema special, se-
parat și „demn”, ci să-l integrăm în interiorul cinema-ului universal, privit (după cum și e) ca 
fiind racordat la timpul prezent.

Notă: Am ales să redau titlurile filmelor și articolelor menționate exclusiv în limba engleză, întrucât mi se pare 
că așa pot fi mai ușor de identificat la o primă căutare. 

p. 90 Akira Kurosawa - Rashomon (1950) 
p. 91 Akira Kurosawa - Ran (1985) 

p.90 Yasujiro Ozu - An Autumn Afternoon (1962)
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Canon privat / pirat, est-european 
de Emil Vasilache

Blue Velvet (1986, r. David Lynch)

M-am născut în 1997 și prima dată când am mers la un cinema adevărat a fost prin 2014. 
Până la 18 ani am trăit în Iași, un oraș de mărime medie, cu aproximativ 300.000 de lo-
cuitori din nord-estul României, unde până în 2016 au funcționat două cinema-uri de sine 
stătătoare și două cinema-uri în regim multiplex apărute în anii 2000 odată cu complexele 
comerciale de tip mall. Cele din urmă funcționează în continuare, în schimb primele sunt 
închise pentru reabilitări. Primul film pe care mi-l amintesc să-l fi văzut a fost Blue Velvet 
(1986, r. David Lynch) într-o seară, la televizor, pe la începutul anilor 2000. Țin minte că 
maică-mea a mutat repede pe alt canal la secvența în care Dorothy (Isabella Rossellini) se 
pune în genunchi și îi desface prohabul lui Jeffrey (Kyle MacLachlan), pentru că nici eu nici 
frati-miu nu aveam vârsta legală, ca să zic așa. În rest, la televizor erau în principal știri, 
telenovele, desene animate și documentare Teleenciclopedia. Îmi amintesc și filmele de 
Crăciun cu Singur acasă și filmele de Paști cu Iisus, dar în rest nu pot spune că îmi aduc 
aminte de ceva care să se remarce din fluxul continuu al televizorului, care era cam singu-
rul ecran la care aveam acces la acea vreme.

Câțiva ani mai târziu lucrurile evoluaseră masiv. Frecventam alături de frati-miu mai mare 
internet cafe-urile, aceste spații întunecoase și îmbâcsite de fum de țigară acaparate de 
puștanii preocupați de jocuri video, care cel mai adesea chiuleau de la școală ca să ajungă 
acolo. Pe calculatoarele din fiecare internet cafe găseai de la filme mainstream hollywoo-
diene, jocuri video populare, filme porno, până la tone de muzică în playlist-uri de Winamp 
interminabile care conțineau cele mai eclectice mixuri de manele, hip-hop, rock, pop, house 
și multe altele. E de la sine înțeles că toate acestea proveneau de pe torenți sau aplicații 
peer 2 peer de tipul oDC sau DC++ și că influxul de content provenit în mare parte din 
Vest era imposibil de conținut într-o legislație care nu era conștientă sau capabilă să țină 
pasul cu noile culturi de internet. Acasă aveam un DVD player pe care rulam cd-uri pline 
de filme și muzică, videoclipuri și imagini pe care le trăgea frati-miu de pe net, de la colegii 
cu PC-uri. Iar prin 2006, am avut pentru prima oară calculator în casă și practic am devenit 
propria noastră sursă de conținut. Diferența dintre televizor și calculator era că la cel din 
urmă aveai cel puțin iluzia de control în ceea privește conținutul și că puteai să reiei fișierele 
după bunul plac: să vezi un film de câte ori vrei tu, să asculți aceeași piesă pe repeat, etc, 
iar fiindcă oferta era atât de mare, puteai avea practic sute de giga de materiale (cel mai 
adesea mainstream, dar printre care se mai strecurau și chestii atipice) singura condiționa-
re fiind practic spațiul de stocare. Apariția PC-urilor și a internetului accesibil și hiper rapid, 
a însemnat pentru mulți acces nemijlocit la entertainment, la imagini, filme, muzică și jocuri 
și conectarea la o nouă formă de socializare. Chiar dacă fișierele veneau adesea într-o 
calitate scăzută, pixelată, sacadată, de „imagine săracă” (poor image) așa cum o descria 
Hito Steyerl în Dincolo de reprezentare. Eseuri (1999-2009), ca o „copie în mișcare” (copy 
in motion) „de proastă calitate și cu o rezoluție sub medie [...] fantoma unei imagini, un 
preview, un thumbnail, o idee rătăcitoare, o imagine itinerantă, distribuită gratis, strecurată 
cu dificultate pe traiectele unor conexiuni digitale lente, comprimată, reprodusă, rip-uită, 
remixată și copiată în alte canale de distribuție”1. Astfel de fișiere reprezentau singurul 
mod de a avea acces la un soi de abundență care lipsea cu desăvârșire, dar și la universul 
îndepărtat numit Vest. Pentru mulți calculatorul devenise parte din identitate și a ajutat la 
răspândirea - fie ea și ilegală - a unor cantități enorme de content și de influențe culturale. 
Mulți au văzut pentru prima dată podul Golden Gate în GTA San Andreas, nu în Vertigo 
(1958, r. Alfred Hitchcock).

1 Steyerl, Hito - Dincolo de reprezentare. Eseuri (1999-2009). (Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2017), 
p 11.
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Odată cu apariția PC-urilor, modul de consum al filmului închide practic un cerc deschis de 
experimentele precinematografice care erau adesea construite pentru a fi văzute pe rând, 
de către o singură persoană. „Primele proiecții publice ale imaginilor în mișcare au avut 
loc în 1893 odată cu Kinetoscopul lui Edison, unde o singură persoană punea o monedă 
într-o cutie de lemn pentru a privi printr-un vizor, un film de 30 de secunde. Filmele s-au 
mutat apoi într-o serie de locații «publice» (teatre de vodevil, bâlciuri, carnavaluri, etc.) 
unde filmul era doar una dintre atracțiile unui program, apoi în primele cinema-uri în timpul 
erei nickelodeon-ului (1905-1913), înainte de a-și găsi locul în cinema-urile anilor ’20, care 
stăteau mărturie a unei industrii care avea să rămână. De atunci, proiectarea filmelor s-a 
extins, cuprinzând cinema-urile drive-in, televiziunea, cinema-urile multiplex și muzeele, ca 
mai apoi să se întoarcă la experiența de vizionare individuală, la calculator și pe internet. 
Deși televizorul poate fi privit de către o singură persoană, marketing-ul l-a promovat ca pe 
o experiență de familie: care nu e neapărat cazul calculatorului de acasă, care în mod obiș-
nuit e setat pentru un singur privitor, foarte asemănător cu îndepărtatul său văr tehnologic, 
Kinetoscopul.“2

Primul film streamed pe internet a fost Wax or the Discovery of Television Among the Bees 
(r. David Blair) apărut în 1991. Difuzarea pe internet a avut loc doi ani mai târziu, în 1993, 
iar presa vremii o notează ca pe o experiență cinematografică onirică „la o rată a proiecției 
de doar două fotograme pe secundă, în locul obișnuitelor 24, căpătând astfel chiar și mai 
multe calități suprarealiste decât experiența originală de pe marele ecran. Sunetul venea 
sacadat, rupt adesea, în momente în care internetul devenea prea congestionat cu alt tra-
fic de date.”3 Zece ani mai târziu, adolescenți din țări cu economii în creștere, cu acces la 
internet puteau vedea mii de filme fără probleme.

Plecând de aici, în eseul de față vreau să discut factorii care au condus la consumul de 
film privat și pirat. Vreau să văd în ce fel globalizarea, pirateria și accesul la un computer 

2 Totaro, Donato. Film on the Internet, ianuarie 2007, accesat în februarie 2020 <https://offscreen.com/
view/film_on_the_internet>.
3 Markoff, John. Cult Film is a First on Internet, 24 mai 1993, accesat pe 8 februarie 2020 <https://www.
nytimes.com/1993/05/24/business/cult-film-is-a-first-on-internet.html>

personal au influențat identitățile tinerilor din estul Europei în anii 2000 în raport cu propria 
mea identitate culturală și logică de consum și să vorbesc despre câteva filme mai speciale 
și cum au ajuns ele la mine.

Într-un capitol dedicat cazului Rusiei, publicat în raportul editat în 2011 de SSRC, Media 
Piracy in Emerging Economies, socioloaga Olga Sezneva vorbea despre istoria, percepția 
și factorii care au permis dezvoltarea pirateriei în fostul stat sovietic. Ea menționează faptul 
că, în URSS, înregistrarea, copierea și oferirea de casete muzicale era o practică comună 
mai ales în ceea ce priveau bunurile culturale vestice, pe care cenzura le ținea departe 
de orice însemna disponibilitate legală de procurare. Asemenea practici au continuat în 
Rusia și după destrămarea Uniunii Sovietice, protejate de lipsa unor piețe legale pentru 
aceste bunuri. În momentul în care CD-urile și casetele cu muzică piratată au inundat pia-
ța, publicul nu le-a perceput ca ilegale sau legale, ci ca pe surplusul de consum promis de 
capitalismul în sine. Prima parte a textului descrie piețele ilegale de distribuție a bunurilor 
piratate, impactul lor negativ și modurile de producție ale acestor produse, dar în momentul 
în care discuția se mută de pe piața fizică în internet, Sezneva nu pare să fie sensibilă la 
diferențele dintre o piață care copiază bunuri pe care mai apoi le comercializa ca fiind ale 
sale, obținând astfel profit fraudulos și file sharing peer 2 peer.

Cu toate acestea, ea găsește că lipsa diversității produselor audiovizuale legale pe piață, 
dar și discrepanțe la nivel de cost ale acestor produse și venitul mediu al cetățenilor Ru-
siei a dus la înflorirea canalelor pirat. Deși Rusia e de-obicei descrisă ca fiind o țară cu 
venit mediu, PIB-ul pe cap de locuitor e în jur de $9000, iar venitul anual mediu rămâne 
sub $5000, în timp ce prețul unui CD sau DVD cu muzică sau film străin costă între $10 
și $25. De asemenea, în Rusia costul stocului nevândut e suportat de către vânzător, nu 
de distribuitor. Acest risc dictează, în consecință, tipul de  produse media disponibile la 
nivel de retail: îi împinge pe vânzători să aleagă produse cu un grad de risc mai scăzut, 
produse consacrate și bine marketate care sunt mai puțin predispuse să rămână în stoc, 
în detrimentul filmelor sau muzicii mai specializate și mai puțin cunoscute; și determină, de 
asemenea, optarea pentru produse fără licență, care pot fi achiziționate la un preț mai mic 
și care prin urmare reprezintă un risc scăzut de pierderi de capital4.

Odată ce autoritățile ruse au început să introducă măsuri din ce în ce mai aspre în ceea ce 
privește copyright-ul și bunurile piratate, distribuția de bunuri s-a mutat pe internet, deve-
nind astfel gratuită. În 2004, 675 000 de ruși aveau conexiune la internet. În 2007 numărul 
era undeva la 4.8 milioane. În 2009 - 10.6 milioane, numere care reflectă și creșterile ob-
servate în Europa de Est. O altă caracteristică comună este consumul bandwidth-ului care 
în măsură de 70% era folosit pentru rețele P2P5.

Studii6 recente arată că de la începutul pandemiei, a crescut numărul de filme piratate chiar 
și în țări cu o economie dezvoltată. Cel mai surprinzător factor în toată ecuația asta e faptul 
că majoritatea persoanelor care au piratat în aceste contexte au de asemenea abonamente 
pe platforme de streaming. Răspunsul la întrebarea „de ce?“ a fost că un abonament pe o 

4 Karaganis, Joe, Media Piracy in Emerging Economies, (S.U.A., Social Science Research Council,  
2011), pp. 162-163
5 op. cit. , p. 157.
6 Sweney, Mark, UK traffic to film and TV piracy sites up nearly 60% in lockdown, 26 aprilie 2020, <htt-
ps://www.theguardian.com/media/2020/apr/26/uk-traffic-to-film-and-tv-piracy-sites-up-nearly-60-in-lockdown>
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sus Brat 2 (2000, r. Aleksei Balabanov)
jos Brat 1 (1997, r. Aleksei Balabanov)

astfel de platformă, sau chiar mai multe, nu pot acoperi toate nevoile unui consumator7. Iar 
adevărul e că, în circumstanțe normale, un spectator obișnuit și un bun cetățean plătitor de 
abonamente VOD nu ar fi atât de dispus să descarce ilegal fișiere de pe internet, dar, în 
acest context, în care nu prea ai ce face cu timpul petrecut aproape exclusiv în casă, lucru-
rile se schimbă. Ei bine, cred că pentru mulți adolescenți născuți în anii ’90 în țări instabile 
din punct de vedere economic, situația era similară. E vorba de discursul care spunea că 
poți avea acces la orice, dar pe piața reală existau numai neajunsuri.

„Dintr-o perspectivă lacaniană, relația cu un obiect idealizat e guvernată de fantezie. Odată 
cu destrămarea Uniunii Sovietice, distanța dintre Vestul fantasmat și Rusia s-a diminuat, 
fantezia Vestului începând să se destrame și ea. Filmele rusești produse în prima jumătate 
a anilor ’90, înainte ca fantezia Vestului să se destrame complet, ilustrează natura imagina-
ră a fanteziei Vestului prin imagini clișeice și stereotipe, precum și în remedii supranaturale 
pentru materializarea fanteziei.“8 Yana Hashamova găsește două tipuri de filme realizate în 
Rusia în prima jumătate a anilor ’90, în această perioadă adolescentină așa cum o numește 
ea: filme care corespund descrierii de mai sus, precum On Deribasovskaia the Weather is 
Fine, or, On Brighton Beach It’s Raining Again (1995, r. Leonid Gaidai), dar și filme precum 
Window to Paris (1993, r. Yuri Mamin) „care mizează puternic pe subiectul Vestului, pre-
zentând adesea protagoniști care, deși au posibilitatea de a părăsi Rusia și de a se stabili 
în Vest, refuză sub semnul iubirii față de țara lor, chiar dacă aceasta e plină de probleme. 
Aceste filme deconspiră așa-zisele privilegii și avantaje ale Vestului și atrag atenția asupra 
tentațiilor superflue și ispititoare care așteaptă acolo, concluzionând că Rusia e singura 
țară pentru ruși. Filmele intră în discuție cu imaginarul Vestului și, prin contactul și relația cu 
celălalt, (Vestul) pun întrebări sau oferă soluții legate de noua identitate rusească și locul 
Rusiei în lume”9. 

Spre finalul anilor ’90, însă, fantezia Vestului s-a sfărâmat și ea, iar Rusia avea nevoie de 
o nouă narațiune. „Distanța dintre subiect și fantezie s-a micșorat la minimum când rușii au 
trebuit să înfrunte tentantul și amenințătorul Vest (care într-un fel se infiltrase în viețile lor), 
natura imaginară a acestei fantezii s-a manifestat repede ca atare. Aproape toată lumea 
și-a pierdut speranța în prezent și în viitorul imediat, care nu oferea nimic promițător sau 
fermecător. Vestul și sistemul său politic și economic nici nu întâmpinau cu bucurie rușii și 
nici nu asistau la îmbunătățirea standardelor de trai în Rusia. Dimpotrivă, condițiile de trai 
se înrăutățiseră în mod drastic. Fantezia, care servise ca ecran împotriva intruziunii directe 
a realului, s-a spart. Trauma realului, perceput ca o realitate de coșmar, amenința să co-
pleșească populația. Cu alte cuvinte, rușii au avut parte de o realitate lipsită de suportul ei 
în fantezie”10.

Aici își fac apariția Brat (1997) și Brat 2 (2000, r. Aleksei Balabanov), două filme de acțiune 
care vin să umple un gol și să ofere o nouă fantezie rusească în raport cu vestul. 

Brat îl are ca protagonist pe Danila (Sergei Bodrov Jr.), un tânăr care a servit în Primul Răz-

7 Taylor, Josh, Subscribers to multiple streaming services more likely to also be online pirates: survey, 
23 februarie 2020,  <https://www.theguardian.com/film/2020/feb/24/subscribers-to-multiple-streaming-servi-
ces-more-likely-to-also-be-online-pirates-survey>
8 Hashamova, Yana, Pride and Panic: Russian Imagination in Post-Soviet Film (Bristol, Intellect Books, 
2007), p. 31.
9 op. cit. , p 32
10 op. cit. , p 41
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boi Cecen și care trăiește cu mama sa undeva în sudul Rusiei. Într-o zi ajunge din întâmpla-
re pe un platoul de filmare a unui videoclip pentru trupa rusească Nautilus Pompilius - care 
devine pe parcursul filmului o obsesie pentru protagonist. Danila intră în cadru, filmarea se 
oprește și bodyguarzii sunt puși să-l dea afară, doar că acesta se dovedește a fi un lup-
tător mai abil. Danila e luat la secție unde aflăm că tatăl lui a fost un pungaș care a murit 
în închisoare și că soarta băiatului e pecetluită. Mama lui Danila, dezamăgită de felul în 
care merge viața lui, îl sfătuiește să se ducă la fratele său Victor (Viktor Sukhorukov) care 
e „o persoană importantă“ în Sankt Petersburg. Odată ajuns în Sankt Petersburg, Danila 
se plimbă pe străzi, se împrietenește cu un om al străzii, un german pe care-l salvează de 
mafioți; convinge doi ruși din Caucaz să plătească o amendă în tramvai sub amenințarea 
armei; o cunoaște pe Kat (Mariya Zhukova) și se reunește într-un final cu fratele său, care 
e un fel de hitman al mafiei, dar care și-a cam luat nasul la purtare și a supărat un mafiot 
cu tarifele sale prea mari. Victor îl minte pe Danila și îl convinge să omoare un mafiot cecen 
care a pus stăpânire pe o piață agro-alimentară, iar Danila își face treaba ca un adevărat 
profesionist, punând la îndoială propriile spuse conform cărora în armată a fost doar un 
simplu birocrat. Dar mafiotul care-l angajase pe Victor vrea acum să se răzbune pe Danila 
și pe fratele său. După ce neamțul îl salvează pe Danila - care fusese și el împușcat - Da-
nila revine la magazinul de merch vestic unde tot caută CD-ul cu trupa Nautilus, se revede 
cu Victor și începe o relație cu Sveta (Svetlana Pismichenko), vatmanița în tramvaiul căreia 
Danila sărise ca să scape de mafioți. Sveta e o femeie mai în vârstă, prinsă într-o căsnicie 
abuzivă, din care Danila încearcă să o salveze. Cei doi merg și la un concert Nautilus, unde 
se întâlnesc cu Kat, care întreabă dacă Sveta e mama sa. El și Kat - această Christiane F. a 
Sankt Petersburgului - merg la un rave, iar după la o petrecere cu muzică electronică, unde 
Danila îi spune unui francez cât de rahat e muzica americană și alte chestii xenofobe. Sveta 
e violată de mafioții care-l vânau pe Victor, Danila devine gangster în toată regula, dar pe 
acesta pare să-l preocupe mai tare Nautilus decât meseria de ucigaș. Îl salvează pe fratele 
său de mafioți, vrea să o elibereze și pe Sveta, dar, când îi împușcă soțul, aceasta îl dă 
afară. Într-un final, eroul nostru are câteva momente de closure cu toții prietenii făcuți în 
această aventură: neamțului îi dă niște bani, la fel și lui Kat, pe care o scoate la McDonald’s, 
iar mai apoi face autostopul cu direcția Moscova, spre o nouă viață. Filmul se remarcă cu 
succes printre filmele cu gangsteri ale anilor ’90 și îl construiește pe Danila pe ideea eroului 
rusesc din folclor „care nu omoară animale, care își ajută semenii, care contemplă natura 
și care iubește apa.“11 Dar cu toate acestea, se ridică o serie de probleme în ceea ce-l 
privește pe Danila și substraturile xenofobe, rasiste și antisemite, pe care Balabanov nu le 
discută critic în vreun fel.

Brat 2 îl găsește pe Danila trecând din nou accidental pe platourile de filmare ale unei re-
clame, de data aceasta. a unui candidat politic El ajunge în clădirea unei televiziuni unde o 
întâlnește din întâmplare pe Irina Saltykova - cântăreață pop care se joacă pe ea însăși - în 
drumul său către un interviu la știri în care el și prietenii săi din război povestesc despre ca-
maraderie. Kostya (Alexander Diachenko), unul din tovarășii lui Danila are un frate geamăn 
(jucat de același Diachenko) în S.U.A, un jucător de hockey care e exploatat de americani. 
Când Kostya încearcă să pună o vorbă bună pentru fratele său la mafioții care sunt mână 
în mână cu exploatatorii americani, gangsterii îl omoară, iar Danila și cu Ilya (Kirill Pirogov), 
celălalt tovarăș de război, își propun să-l răzbune pe prietenul lor decedat. Între timp, Viktor, 
fratele lui Danila, e în poziția în care se afla Danila în primul film, adică acasă, cu mama lui 

11 Beumers, Birgit, Popular Culture in the Contemporary World - Pop Culture Russia! Media, Arts and 
Lifestyle, (California, Abc Clio, 2005), p. 81.

care se plânge că nu e bun de nimic, așa că-l trimite la Moscova în speranța că Danila îl 
va ajuta. Cei doi se reunesc și împreună decid să meargă în America să-l ajute pe fratele 
geamăn al lui Kostya, Mitya. Inițial despărțiți de planul de a zbura separat spre New York și 
Chicago, ca mai apoi să se reîntâlnească în cel de-al doilea oraș, cei doi frați Bagrov trec 
printr-o serie de experiențe care definitivează o imagine cinică și clișeică asupra Americii. 
Danila se plimbă prin Brighton Beach, această mică Rusie a New York-ului. Își ia țeapă 
de la un rus evreu cumpărând o mașină veche, iar după ce mașina se strică, e luat ca au-
tostopist de șoferul amabil de tir, Ben Johnson (Ray Toler), pe care-l consideră un om de 
treabă și cu care trece printr-o serie de momente definitorii americane (mănâncă un burger 
foarte mare ca parte dintr-un concurs într-un restaurant, își spală împreună hainele la o 
spălătorie publică, etc), toate pe muzică rusească. În cele din urmă o întâlnește pe Dasha, 
zisă Marilyn (Darya Yurgens). Dasha e o lucrătoare sexuală pe care Danila o simpatizează 
instant, probabil pe criteriul că e o persoană din Rusia care trăiește o viață amară și își pro-
pune să o salveze de la pimp-ul ei afro-american, cu care are și câteva confruntări fizice, 
omorându-l într-un final pe el și pe acoliții săi în timp ce cântă un cântecel patriotic pe care 
l-a auzit cu ocazia unei alte misiuni. Danila și Victor - care între timp descoperise plăcerile 
efemere ale Vestului - se regrupează, Danila omoară boss-ul american ținându-i un discurs 
despre ce înseamnă puterea - concluzionând că puterea nu stă în bani, ci în adevăr. La 
fel ca în primul Brat, Danila oferă o viață mai bună oamenilor mici și decenți pe care i-a 
întâlnit pe parcursul călătoriei sale, de data aceasta zburând învingător cu Dasha înapoi 
spre Rusia, spre iubita lui pop-star care-l așteaptă și un tărâm unde toți se pot simți acasă.

Deși inferior unor eroi cu fizic macho, de bodybuilder, cum e cazul unor personaje celebre 
jucate de actori precum Sylvester Stallone și mai toată gașca The Expendables, „eroul lui 
Balabanov îndeplinește aceeași nevoie de alinare a anxietăților provocate de condițiile 
economice și politice propice ale Rusiei și de dificultatea împlinirii unei identități colective 
rusești în vremea tranziției.“12 Observațiile asupra mesajelor pe care le transmite seria au 
fost adresate în special de criticii ruși, care remarcă șovinismul lui Danila, atitudinile rasis-
te față de etnici ruși care au alte culori ale pielii, atitudinile față de femeile cu care intră în 
contact și altele. „Aleksei German, mentorul lui Balabanov, chiar l-a renegat pe acesta și l-a 
acuzat că popularizează idei anti-semite și xenofobe. Daniil Dondurey a condamnat atitu-
dinile rasiste din filmele lui Balabanov și le-a numit „propagandă pentru fascism rusesc”. În 
timp ce criticii vestici l-au aplaudat pe Balabanov pentru ruperea sa de tradiția moralistică 
sovietică, criticii ruși au atras atenția asupra pericolelor puse de astfel de subiecte într-o 
societate unde publicul a fost învățat să se aștepte la acest tip de îndrumare.“13

La mine filmele astea au venit tot pe CD, în a doua jumătate a anilor 2000, de la finii din 
Republica Moldova. În Moldova se consuma Matrix dublat în rusă, Kill Bill, Brat și multe 
altele. Un mix eclectic de filme mainstream hollywoodiene și de producții rusești precum 
Khottabych (2006, r. Pyotr Tochilin) sau Na Igre (2009, r. Pavel Sanaev), care sunt probabil 
filmele la care s-ar uita protagoniștii filmului Gamer (2011) al lui Oleg Sentsov. Influențele 
vestice care ajunseseră la noi populaseră și această țară care își lua și ea its fair share, doar 
că de pe cealaltă parte a sferei de influență culturală. În Moldova, precum și în majoritatea 
țărilor est-europene care aparțin mai degrabă de Rusia, filmele din seria Brat au statut de 
film cult. Dacă ar fi să le găsesc un corespondent în cinematografia românească, le-aș 
12 Hashamova, Yana, Pride and Panic: Russian Imagination in Post-Soviet Film (Bristol, Intellect Books, 
2007), p. 45.
13 Rampton, Vanessa, ‘Are You Gangsters?’ ‘No, We’re Russians’: The Brother Films and the Question 
of National Identity in Russia, (Glasgow, eSharp, 2008), p. 56.
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asemăna cu filme precum Terminus Paradis (1998, r. Lucian Pintilie), Asfalt Tango (1996, r. 
Nae Caranfil) sau Filantropica (2002, r. Nae Caranfil), dar nu și cu un film precum Marfa și 
banii (2001, r. Cristi Puiu) care se ferește foarte tare de orice fel de exploitation al subiec-
tului dat. În excelentul său eseu, „Deconstructing Nae: Fragmente pentru o istorie a filmului 
comic în tranziție“, Christian Ferencz-Flatz urmărește modul în care filmele lui Caranfil 
își sustrag umorul din realitatea socială, scriind: „(filmele lui) răspundeau, altfel spus, de 
perioada de tranziție deja cu conștiința disimulată că aveau un avans istoric față de ea, și 
e demn de remarcat, de altminteri, că sentimentul de superioritate implicit într-o atare per-
spectivă determină întâi de toate și condescendența cu care se râde în filmele lui Caranfil 
- la fel ca în bancurile cu un român, un rus, un american și un german, în care proștii sunt 
mereu ceilalți - de polițiști, de nostalgicii comunismului ori de dansatoarele de striptease: 
nu doar în sensul ofensator al ridiculizării unor categorii sociale, ci mai curând în sensul 
deriziunii față de niște șabloane din ceea ce era, implicit, încă de pe atunci, trecutul recent 
al filmului.“ Ca mai apoi să aducă în discuție Marfa și banii, afirmând că aici „detaliile vremii 
apar în principiu doar cu inaparența și relativul dezinteres pe care îl au pentru contempo-
ranii lor obișnuiți cu ele, iar dacă această perspectivă nu e susținută în mod real până la 
capăt - cum se întâmplă, de pildă, în scena din butic, la începutul filmului, unde evocarea 
produselor de atunci din magazin pare forțat subliniată -, de vină sunt numai scăpări ale 
filmului, ce i se pot negreșit imputa“.

Trebuie să încadrez filmele din seria Brat ca obiecte cult care își capătă acest statut prin îm-
părtășirea lor de la o persoană la alta pentru amănuntele picante, comice sau revoltătoare. 
Chiar dacă e vorba de replici memorabile precum „ya invalid“, rostită de călătorii fără bilet 
din Brat, de remarci rasiste sau momente „tari“ care au servit ca inspirație și pentru Grand 
Theft Auto IV.14 Acest mod de împărtășire a filmelor care stă la baza statutului de filme cult 
a multor filme exploitation, a înflorit sau, în orice caz, a căpătat noi puteri în zilele de glorie a 
pirateriei nereglementate. Și deși o fac cu umilitate, trebuie să recunosc că la mine, câteva 
filme românești, printre care și câteva din cele mai sus menționate, au ajuns pentru prima 
oară prin faimoasa compilație cu înjurături din filmele românești15. 
 

14 How GTA 4 Was Inspired By Russian Movies, YouTube, uploadat de NFKRZ pe 24 ianuarie 2019, 
<https://www.youtube.com/watch?v=iyqOA4h_lZI>
15 Injuraturi din filme romanesti, YouTube, uploadat de Paul Cătunescu pe 9 septembrie 2010, <https://
www.youtube.com/watch?v=kWRDHHEPPAM>

Marfa și banii (2001, r. Cristi Puiu)
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Soarta femeilor non fatale în filmele noir
În căutarea unui arhetip diferit 

de Iulia Necșulescu

Sudden Fear (1952, r. David Miller)

“Write me one about a nice, normal woman who just shoots her husband”
All About Eve / Totul despre Eva (r. Joseph L. Mankiewicz, 1950)

Când vine vorba de femei și filmul noir clasic, atât discursul critic, cât și cel popular se în-
vârtesc preponderent în jurul tipologiei de femme fatale – această Eva primordială care în 
timp ce își pune părul în bigudiuri plănuiește trei moduri diferite de a-și ucide soțul pentru 
asigurarea lui de viață. Dar pe lângă această întruchipare a păcatului feminin, femeile fata-
le reprezintă un element disruptiv în cadrul societății patriarhale deoarece sunt conștiente 
de puterea sexuală pe care o dețin și o folosesc pentru a-și atinge scopuri altminteri inac-
cesibile. Însă oricât de interesantă ar fi, femeia fatală este aproape întotdeauna delegată 
ca personaj secundar, văzută prin prisma personajului masculin care, chiar dacă cade în 
capcana ei, în cele din urmă se eliberează, lăsând-o plată sorții (aka codului Hays) care are 
grijă să o pedepsească  cum se cuvine. Întrebarea este, există totuși personaje feminine în 
filmele noir care să se se elibereze de restricțiile impuse femeilor fatale și care să conducă 
firul narativ? 

La prima vedere, ar putea părea că pur și simplu nu au existat multe filme noir cu protago-
niste active, dedicate și promovate unui public feminin. Însă, la analiză mai atentă, care ia 
în considerare contextul istoric și chestionează canonul contemporan de film noir, putem 
descoperi o nișă care stă la intersecția dintre women’s picture și film noir: women’s noir1. 
Din motive practice, mă voi referi doar la cinema-ul clasic american, deși consider că su-
biectul merită cercetat și în alte contexte. 

Anii ‘40 au văzut o creștere spectaculoasă în numărul de filme pentru femei. De vreme ce 
mulți bărbați erau plecați la război, femeile ajunseseră să constituie o bună parte din publi-
cul american2. În același timp, popularitatea revistelor pentru femei care publicau lunar po-
vești polițiste demonstra în mod clar interesul comunității feminine pentru comploturi, crime, 
șantaje și nenumărate răsturnări de situație. De aici se poate trage concluzia că studiourile 
americane de film au căutat să profite de succesul crescând al filmelor noir prin adaptarea 
lor pentru un public feminin. Interesant este cum aceste filme sunt adaptate din alte sur-
se (de obicei literare, alteori dramatice), dar devin formule cinematice independente care 
evoluează odată cu rolul femeii în societatea americană, în timpul și după cel de-Al Doilea 
Război Mondial. Protagonistele din aceste filme sunt adesea mai complexe decât „surorile” 
lor din roluri secundare, care adeseori aparțin doar uneia dintre cele două categorii: femme 
fatale sau nurturing woman3. 

 Femei detectiv
Femeia detectiv a apărut pe marile ecrane odată cu sunetul. După ce Marea Criză finan-
ciară forțase multe femei să ia o slujbă pentru a-și ajuta familiile, anii ‘30 s-au dovedit a fi 

1 Filmele pentru femei nu reprezintă un gen propriu-zis, ci mai degrabă un grup de filme ale căror punct 
comun constă în adresarea către un public feminin. „Filmul pentru femei, destul de simplu, încearcă să se an-
greneze în subiectivitatea feminină. ” Doane, Mary Anne, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, 
ed. Indiana University Press - Bloomington & Indianapolis, Indianapolis, 1987, p. 34
2 Rosen atrage atenția că Hollywood a avut și alte motive practice pentru a se orienta spre povești 
feminine - mulți actori importanți (Clark Gable,Tyrone Power, James Stewart, William Holden) se înrolaseră în 
armată. În lipsă de bărbați care să ocupe rolurile principale, studiourile au fost nevoite să se reorienteze pentru 
a-și menține fluxul constant de filme. Rosen, Marjorie, Popcorn Venus; women, movies & the American dream, 
ed. Coward, McCann & Geoghegan, Inc, New York, 1974, p. 202
3 Cele două arhetipuri sunt opuse - femeia fatală (the spider woman) reprezintă sexualitatea și pericolul, 
iar alter ego-ul ei este femeia grijulie (nurturing woman), care reprezintă familia și stabilitatea. Un exemplu de 
film noir unde ambele arhetipuri sunt prezente este Din trecut / Out of the Past (r. Jacques Tourneur, 1947). 
Place, Janey, Women in Film Noir, editat de Kaplan, E. Ann, ed. British Film Institute - Bloomsbury Publishing, 
Londra, 2012, p. 60
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potriviți din punct de vedere social pentru acest gen de eroină. De asemenea, protagonista 
investigatoare era perfectă în peisajul de early talkies – era inteligentă, energică și ambi-
țioasă, ținând pasul sau chiar depășind bărbații din jurul ei, similar eroinelor din comediile 
screwball. Deși prezenta trăsături tradițional masculine (subliniate și de alegeri estetice 
precum costumații androgine), protagonista nu era condamnată pentru ele, ba dimpotrivă 
– bărbații păreau să fie atrași tocmai de aceste trăsături4. 

Însă spre deosebire de femeile detectiv ai anilor ‘30, cele din anii ‘40 și ‘50 suferă anumite 
schimbări care le reorientează înspre idealul feminin clasic și heteronormativ. În noua for-
mulă, femeia devine forțată de circumstanțe să asume un rol de detectiv pentru a-și salva 
bărbatul (câteodată formula este schimbată și acesta este înlocuit de prietena cea mai 
bună sau de tatăl), față de filmele mai vechi în care protagonista începea investigația din 
dorința de a-și etala inteligența și abilitățile investigative.  Schimbarea motivației se poate 
explica prin noile roluri sociale din timpul războiului - cât mai multe femei erau încurajate să 
ia locul bărbaților pe piața de muncă, însă aranjamentul era considerat valabil doar până 
când aceștia se vor întoarce acasă. În consecință, filmele aderă la propaganda de război și 
autonomia personajelor feminine este permisă numai cu condiția ca aceasta să contribuie 
la readucerea ordinii „naturale” – după ce cazul este rezolvat, femeia își reia rolul inițial, 
eventual se și căsătorește pentru a-și începe „cu adevărat” viața. 

Phantom Lady (r. Robert Siodmak, 1944) este cel mai bun exemplu de femeie detectiv a 
anilor ’40. Adaptat după romanul cu același nume al lui Cornell Woolrich, filmul urmărește o 
tânără secretară din Manhattan care vrea să dovedească nevinovăția șefului ei (de care e 
îndrăgostită în secret). Filmul a fost produs de Joan Harrison, care cu un an în urmă deve-
nise prima producătoare de film într-un studio american important (Universal). Folosindu-se 
de experiența acumulată lucrând cu Hitchcock (unde a contribuit la două scenarii nominali-
zate la Oscar - Foreign Correspondent [1940] și Rebecca [1940]), Harrison a fost implicată 
în toate etapele de producție ale filmului, de la scenariu (unde nu a fost creditată), la ale-
gerea regizorului și a actriței principale până la gestionarea filmării sub restricțiile impuse 
de război5. 

Carol Richman (Ella Raines) pornește pe urmele femeii cu care șeful ei și-a petrecut o 
seară într-un bar (platonic, desigur) și care devine singurul lui alibi atunci când este arestat 
pentru moartea soției sale. „Femeia fantomă” pare că a dispărut însă, iar toți oamenii inte-
rogați de poliție – barmanul, taximetristul, toboșarul de jazz, nu își aduc aminte de ea, în 
ciuda insistențelor lui Scott (Alan Curtis), care este arestat și apoi închis. Carol însă nu se 
dă bătută și începe să investigheze potențialii martori care în mod clar ascund ceva. Într-o 
secvență memorabilă în care rolurile sunt inversate, femeia este cea care îl urmărește pe 
bărbat pe străzi întunecate și pustii. Determinarea și insistența ei îl intimidează în mod clar 
pe suspect, care pe tot parcursul secvenței se uită îngrijorat la ea de peste umăr. În cele din 
4 Despre detectivele anilor ’30: „Femeia detectiv era, simultan, atât masculină, cât și feminină, izbutind 
atât în lumea bărbaților cât și cea a femeilor și nu era pedepsită pentru abaterile sale sociale.” Gates, Philippa, 
The Maritorious Melodrama: Film Noir with a Female Detective. Journal of Film and Video, vol. 61, nr. 3, 2009, 
p. 24–39. JSTOR, www.jstor.org/stable/20688632, accesat pe 14 iulie 2021
5 Biografia lui Joan Harrison arată cum producătoarea a fost implicată în numeroase detalii ale produc-
ției. Într-un interviu, Harrison povestește că un film obișnuit ar fi avut o garderobă elegantă pentru personajul 
principal feminin, doar că ea a insistat ca personajul lui Raines să fie îmbrăcată în haine comune, chiar pono-
site, pentru ca femeile din public să empatizeze mai ușor cu ea. Lane, Christina, Phantom Lady: Hollywood 
Producer Joan Harrison, the Forgotten Woman Behind Hitchcock, Chicago Review Press, Chicago, 2020, p. 
140-141

urmă, bărbatul cedează și o confruntă, însă câțiva trecători intervin, asumând că este ata-
cată. Carol își păstrează calmul și fără să își ia privirea de la barman, le spune trecătorilor 
să plece: „Please keep out. This is between us”. 

Acest calm în situații tensionate este specific femeilor detectiv: când sunt confruntate își 
mențin poziția, nu plâng, nu țipă după ajutor. Pusă în pericol, femeia detectiv reacționează 
la rece: se uită după cel mai apropiat telefon, ieșire sau armă. Chiar și când este salvată 
de „bărbatul cel bun”, nu cade la picioarele lui în lacrimi, ci doar răsuflă ușurată și even-
tual face o glumă („Thanks, detective, but I prefer a taxi”). Acest tip de personaj pare un 
amestec între nurturing woman și femme fatale: pe de o parte femeile detectiv sunt loiale și 
protective, dar pe de altă parte sunt pregătite să își folosească sexualitatea pentru a obține 
un nou indiciu – atât în Phantom Lady, Destination Murder (r. Edward L. Cahn, 1950), și 
Daughter of Shanghai (r. Robert Florey, 1937) protagonistele se „deghizează” în femei fata-
le pentru a obține informații noi de la bărbații pe care îi suspectează. Deși pare conflictual, 
acest amestec de tipologii funcționează foarte bine, oferind o caracterizare mai nuanțată 
personajelor feminine față de alte roluri tradiționale din filmele noir. Din păcate, aceste filme 
par să dispară o dată cu anii ’50, făcând loc unui alt tip de narațiune, care se va dovedi a fi 
mult mai prolifică. 

 Femei în pericol
Spre deosebire de filmele cu femei detectiv, narațiunile supranumite de Bordwe-
ll woman-in-peril6 supraviețuiesc și chiar se înmulțesc odată cu sfârșitul războ-
iului. Femeile în pericol tind să se întâlnească cel mai des în filmele de suspans 
(Suspiciune / Suspicion [r. Alfred Hitchcock, 1941]), sau filmele gotice (Lumina de gaz / 
Gaslight [r. George Cukor, 1944]), dar la o analiză mai atentă putem găsi mai multe exem-
ple în filmele noir. 

Multitudinea de filme noir cu femei în pericol se poate explica prin noua ordine socială de 
după război, în care multe femei s-au găsit din nou reduse la rolul de soții și mame, alături 
de partenerii lor veterani. În multe dintre aceste filme personajul negativ este soțul protago-
nistei, adesea după un mariaj grăbit în care cei doi nu au avut timp să se cunoască (similar 
căsătoriilor din timpul războiului, înainte ca bărbatul să plece pe front)7. Acest fir narativ 
comun în care soția realizează că bărbatul cu care tocmai s-a căsătorit este un străin care 
începe să dea semne de misoginism, gelozie sau tendințe criminale putea oferi publicului 
feminin o șansă de a-și confrunta anxietățile subconștiente într-un spațiu controlat, având 
certitudinea unui final fericit - uneori soțul se dovedea a fi nevinovat, iar alteori era chiar 
pedepsit de soție (servind astfel ca un fel de revenge fantasy). 

Sudden Fear (r. David Miller, 1952) merită discutat în acest context datorită atât construcției, 
cât și a recepției de care a avut parte. Myra Hudson (Joan Crawford) este o spinster (dom-
nișoară bătrână) sedusă de Lester (Jack Palance), care plănuiește, împreună cu amanta 
sa, să o omoare și să-i ia averea. Filmul prezintă un fir narativ simplu, deloc original (până 
la urmă Suspiciune apăruse cu nouă ani în urmă, iar cartea după care fusese adaptat era 

6 Deși Bordwell discută filmele de tip tip woman-in-peril strict din punctul de vedere al narațiunii, remarcă 
totuși diferitele ipostaze prin care poate trece o protagonistă în pericol: de la victimă, la martoră și mai apoi in-
vestigatoare. Bordwell, David, Reinventing Hollywood. How 1940s filmmakers changed movie storytelling, The 
University of Chicago Press, Chicago, 2017, p. 236
7 Un exemplu deloc subtil ar fi filmul When Strangers Marry (r. William Castle, 1944) care își anunță 
conflictul principal încă de la apariția titlului. 
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un bestseller care în mod clar a inspirat nenumărate povești similare), dar care surprinde 
prin puterea și individualismul pe care o atribuie personajului feminin (putere clar influență 
de Crawford, care a contribuit – necreditată – la scenariu și la producția filmului).

Odată ce află planul soțului ei, Myra nu se duce la poliție (chiar dacă are ca dovadă incon-
testabilă o mărturisire înregistrată a soțului ei), ci plănuiește pe cont propriu un contraatac, 
stabilind meticulos fiecare etapă în parte. Chiar și după ce află adevăratele intenții ale 
soțului său, Myra își asumă în continuare rolul de femeie îndrăgostită pentru a nu se da de 
gol. Într-o secvență care marchează trecerea Myrei de la naivitate la stratagemă, cei doi 
parteneri stau îmbrățișați – Myra se retrage uitându-se în ochii soțului său, iar când acesta 
o întreabă de ce îl privește atât de insistent, femeia îi răspunde „I was just wondering what 
I’ve done to deserve you”. Pentru Lester răspunsul ei este plin de dragoste și recunoștință, 
dar pentru public are un efect opus. 

Deși femeia în pericol este prin definiție o victimă a circumstanțelor, de multe ori își refuză 
acest statut și caută să iasă din situația în care este pusă prin forțele proprii sau cu ajutorul 
altui bărbat. Spre deosebire de femeia detectiv, femeia în pericol dă dovadă de mai multă 
emoție, devenind adesea isterică în fața pericolului. Însă în cele din urmă se vede nevoită 
să facă față situației – se machiază, își aranjează părul după scurta cădere nervoasă și 
apoi pornește la lucru. 

Formula clasică de femeie în pericol urmărește de obicei o soție care descoperă că soțul ei 

Sudden Fear (1952, r. David Miller)

plănuiește să o omoare (Sudden Fear, Secret Beyond the Door [r. Fritz Lang, 1947], Sleep my 
Love [r. Douglas Sirk, 1947]), o femeie prizonieră într-o casă (Dark Waters [r. André De Toth, 
1944] sau într-o relație abuzivă (Julie [r. Andrew L. Stone, 1956]), o femeie șantajată (The 
Accused [r. William Dieterle, 1949], No Man of Her Own [r. Mitchell Leisen, 1950]) sau o 
femeie care încearcă să își protejeze familia (Jeopardy [r. John Sturges, 1953]). Indiferent 
cum, important este ca protagonista filmului noir să fie pusă într-o situație periculoasă din 
care mai apoi să scape – fie singură (My Name is Julia Ross [r. Joseph H. Lewis, 1945]), 
fie cu ajutorul altor personaje (Caught [r. Max Ophüls, 1949]), excepție făcând Sorry Wrong 
Number (r. Anatole Litvak, 1948) unde personajul lui Stanwyck realizează prea târziu ce i 
se pune la cale.

Alte tipuri de narațiuni women’s noir subliniază alienarea și constrângerea condiției de 
housewife (The Reckless Moment [r. Max Ophüls, 1949], Cause for Alarm [r. Tay Garnett, 
1951]), când normele sociale ale clasei de mijloc suburbane devin o închisoare metaforică 
pentru personajele feminine. Însă The Reckless Moment aparține totuși canonului de film 
noir și a filmului de autor prin virtutea numelui care îi semnează regia: Max Ophüls. În plus, 
consider că subiectul femeii captive în domesticitatea anilor ’50 este discutat destul de des 
în contextul filmului clasic american (mulțumită lui Douglas Sirk). În schimb, aș vrea să mă 
reorientez spre închisori adevărate.

 Filme sociale
The social problem film sau the message film au început să-și facă apariția în anii 1910-
1920, reprezentând încercarea unei noi arte de a se face consacrată în rândul unui public 
mai larg. Abordând subiecte adeseori văzute ca fiind controversate, filmele cu mesaj au 
văzut o renaștere spre sfârșitul anilor ‘40, când efectele celui de-Al Doilea Război Mondial 
începeau să se facă resimțite în societatea americană. Deși filmele sociale sunt adesea 
asociate cu un stil realist, obiectiv, uneori condescedent, se poate vedea o intersecție clară 
între filmele cu mesaj și women’s noir. Aceasta, atunci când este construită corect, se poate 
folosi de elementele noir pentru a accentua impactul mesajului social din punct de vedere 
stilistic și tematic. 

Închisorile pentru femei au devenit un subiect recurent în cinematografia americană de-a 
lungul timpului – de la exploitation8 până la musical, pare că fiecare abordare posibilă a 
fost realizată deja. Deși nu se poate stabili cu exactitate când subiectul a început să devină 
popular cu cineaștii americani, Caged (r. John Cromwell, 1950) a avut cu siguranță de-a 
face cu acest fenomen. Pornind de la un articol de Virginia Kellogg (pentru care autoarea a 
petrecut câteva luni ca prizonieră în diferite închisori), filmul urmărește povestea unei tinere 
ajunsă în spatele gratiilor după ce fusese complice soțului său într-un jaf armat nereușit. 
Încă de la primele secvențe, filmul conturează universul sumbru al sistemului penitenciar 
– prima replică pe care o auzim este ce a șoferului dubei în care femeile sunt înghesuite 
pe drum către închisoare: „Pile out, you tramps! It’s the end of the line!”. O dată ajunsă în 
închisoare, Marie (Eleanor Parker) descoperă o întreagă ierarhie internă, în al cărui vârf 
stă matroana care abuzează în mod regulat de puterea pe care și-o asigură prin șantaje 
politice. Mai departe urmează o serie de episoade din ce în ce mai dramatice, în care Marie 
8 Deși existau câteva filme despre închisorile de femei și în anii ‘30, anii ‘50 și ‘60 s-au dovedit a fi mai 
potriviți pentru un astfel de subiect. Câteva filme de succes ca So Young, So Bad (r. Bernard Vorhaus, 1950), 
Women’s Prison (r. Lewis Seiler, 1955) și Caged au demonstrat că subiectul este profitabil. O dată cu declinul 
cenzurii, și-au făcut apariția filmele de sexploitation ca Love Camp 7 (r. Lee Frost, 1969) care nu doreau nea-
părat să critice un sistem penitenciar corupt, ci mai degrabă să prezinte femei sexy torturate.
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se luptă din răsputeri să-și păstreze umanitatea într-un sistem care se dovedește a fi dezu-
manizant by design. Spre deosebire de personajul lui Joan Crawford din Sudden Fear, care 
își pierde inocența după ce este brusc trădată de soțul ei, personajul lui Eleanor Parker și-o 
pierde după ce este trădată în mod sistemic și repetat de o întreagă societate, începând cu 
familia ei care refuză să îi adopte copilul născut în închisoare și sfârșind cu sistemul peni-
tenciar care, în loc să o readucă pe drumul cel bun, ajunge să o împingă în afaceri ilegale 
pentru a putea obține o eliberare condiționată. 

Cu o distribuție extraordinară de actrițe din toate categoriile de vârstă (lucru rar pentru 
studiourile americane mari, chiar și astăzi), Caged atinge multe subiecte importante, de la 
corupție și recidivism până la nașterea în închisori și lesbianism9 („…if you stay in here too 
long, you don’t think of guys at all – you just get out of the habit”). Prin virtutea subiectu-
lui, dar și intenționat, singurele personaje masculine care apar pe ecran sunt șoferul mai 
sus menționat și membrii comisiei pe care Marie îi imploră să o elibereze într-un monolog 
dramatic, dar fără succes. De-a lungul filmului spectatorii află cum fiecare dintre femeile 
închise a ajuns acolo, iar numitorul comun par să fie bărbații care le-au sedus, abandonat 
sau racolat. După cum anunță și trailer-ul filmului, personajele din film sunt „trădate de băr-
bați și uitate de lege”. Însă cum legea este scrisă și impusă tot de bărbați (fapt și ilustrat în 
secvența cu comisia de eliberare), pare că filmul intuiește noțiunea de patriarhat cu 20 de 
ani înainte ca aceasta să devină populară. 

Filmul a trecut de codul Hays și a ajuns să fie unul dintre cele mai de succes filme ale anului 
1950, câștigând premiul de la Veneția și fiind nominalizat pentru trei Oscaruri. Deloc sur-
prinzător pentru un film care critică atât de aspru o instituție de bază a societății americane, 
regizorul John Cromwell și co-scenaristul Bernard C. Schoenfeld au fost chemați în fața 
comisiei HUAC - unde Bernard mărturisește și numește la rândul lui alți presupuși comu-
niști, iar John ajunge pe lista neagră, după care se re-orientează înapoi spre teatru. În ciuda 
noului climat politic adus de McCarthy, unde orice analiză asupra societății americane era 
dovadă clară a infiltrării comuniste, filmele noir despre femei continuă să atingă subiecte 
importante precum dependența de alcool (Smash Up: Story of a Woman [r. Stuart Heisler, 
1947]), violul (Outrage [r. Ida Lupino, 1950]), rasismul (Storm Warning [r. Stuart Heisler, 
1951]) și pedeapsa capitală (Vreau să trăiesc! / I Want to Live! [r. Robert Wise, 1958]). 

 Concluzie 
Mărturisesc că filmul noir nu a fost niciodată unul dintre genurile mele preferate de film 
clasic – în general tind spre genuri mai „feminine” cum ar fi melodrama, comedia screwball 
sau musicalul, lăsând filmele noir deoparte, lângă western-uri și filmele de război, ale că-
ror masculinitate toxică tinde să mă alieneze câteodată, în ciuda experienței pe care am 
dobândit-o vizionând destul de multe filme clasice până acum. Oricât de mult m-a atras 
estetica, nu puteam să investesc prea mult interes emoțional în personajele masculine prin-
cipale, iar personajele feminine care mă atrăgeau erau adeseori pedepsite la final pentru 
transgresiunea lor în fața ierarhiei patriarhale. Așa că am pornit în căutarea unor alternative 
și am găsit aceste filme care păstrează un anumit grad de revoltă, însă se plasează într-un 
context care reușește să le scape de această pedeapsă morală la care sunt sortite femeile 
9 Aparent Bette Davis ar fi refuzat să apară în film, declarând fraților Warner că nu vrea să joace într-un 
dyke movie, A Timeline of the Real Feud Between Bette Davis and Joan Crawford,   <https://www.harpersba-
zaar.com/culture/film-tv/a20666/feud-bette-davis-joan-crawford-timeline/>, publicat pe 27 februarie 2017, acce-
sat pe 14 iulie 2021

fatale. Am găsit aceste filme prin liste și bloguri obscure de pe internet sau cărți și articole 
academice care chestionează canonul clasic de filme noir, dintr-o perspectivă feministă.

Ceea ce am expus până acum a fost doar o parte din ceea ce îmi doresc să explorez. Pe vi-
itor aș dori să fac mai multe cercetări pentru a descoperi mai multe filme noir cu femei BIPOC 
(precum Daughter of Shanghai sau Anna Lucasta [r. Arnold Laven, 1958]), queer10 (Caged, 
The Seventh Victim [r. Mark Robson, 1943]) sau cu dizabilități (Sorry Wrong Number, The 
Sign of the Ram [r. John Sturges, 1948], Scara în spirală / The Spiral Staircase [r. Robert 
Siodmak, 1946]). După cum am menționat și în introducere, subiectul ar merita o cercetare 
a filmelor clasice internaționale pentru a putea compara diferențe sociale, culturale și isto-
rice prin intermediul narațiunilor alese. 

Nu consider filmele noir cu femei a fi mai bune decât cele cu bărbați - dat fiind contextul, 
este evident care dintre cele două categorii primeau mai multe resurse, prin urmare orice 
comparație directă ar fi din start nedreaptă. Chiar dacă nu toate filmele pe care le-am vă-
zut până acum au fost demne de o analiză mai atentă, au mai rămas totuși exemple încă 
neexplorate care mi-au atras atenția, cum ar fi My Name is Julia Ross unde pe toată durata 
filmului protagonista pare că va fi salvată de un bărbat, dar în cele din urmă se salvează 
singură, sau The Sign of the Ram, ultimul film al lui Susan Peters după accidentul care a 
lăsat-o paralizată și unul dintre puținele filme clasice unde o actriță cu dizabilități joacă un 
personaj cu dizabilități.

În opinia mea, aceste filme ar merita să fie atât vizionate și discutate nu numai într-un con-
text critic, dar și cultural. Cred că unele dintre aceste filme ar putea surprinde publicul larg 
prin subiectele și temele pe care le prezintă (de exemplu Caged aduce critici similare siste-
mului penitenciar ca Orange Is the New Black [c. Jenji Kohan, 2013], iar I Want to Live! pune 
aceleași întrebări despre societate și pedeapsa cu moartea ca Monster [r. Patty Jenkins, 
2004]). Cred sincer că studiul acestor filme și extinderea canonului de film noir clasic în 
această direcție ne poate îmbunătăți atât înțelegerea noastră asupra trecutului, cât și a 
prezentului. 

10 În cazul de față queer se poate referi doar la subtexte queer, de vreme ce codul Hays interzicea orice 
portretizare specifică a „perversităților sexuale”.

Phantom Lady (1944, r. Robert Siosmak)
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Noile Cinemauri și Canonul
Mic studiu de caz aplicat Noului Val Iranian și Noului Cinema Taiwanez

de Flavia Dima

A Moment of Innocence (1997, r. Mohsen Makhmalbaf)

Acest text s-a născut din dorința de-a înțelege cum anume sunt legate Noile Cinemauri 
(Valuri) și canonul modern – scriind dinspre o țară care al cărui cinema a căpătat vizibilitate 
abia după ce acesta a avut o mișcare coagulată (estetic și politic) de reînnoire, condusă de 
un grup restrâns de cineaști, la începutul anilor 2000. Am vrut să văd dacă există caracte-
ristici comune, care transcend anumite particularități istorice și culturale, din afara spațiului 
vest-european, ce determină canonizarea noilor cinemauri – dar care și atrag atenția ochiu-
lui internațional către un spațiu cinematografic național anume, prin intermediul exemplelor 
oferite de cinematografiile iraniene și taiwaneze.       
                           
Noțiunea de cinema național este una în continuare operativă, chiar dacă este una conten-
cioasă – și pe care chiar unii dintre teoreticienii săi timpurii, precum Thomas Elsaesser, au 
ajuns să o renege. Operativă, întrucât cinemaul din afara Statelor Unite (cu precădere, din 
afara sistemului hollywoodian) este în continuare perceput drept un Alter (alteritate ce se 
extinde și spre filmul de televiziune), ca fiind definit de către autorii de cinema din interiorul 
unor țări anume, iar că cinemaul acestora ar reflecta nu doar alternative estetice și politice 
față de cinemaul de masă, dar și adevăruri imuabile despre țările din care provin. Thomas 
Elsaesser scria în fundamentala sa carte, European Cinema: Face to Face With Hollywood,  
că noțiunea cinemaului național s-a încetățenit între 1945 și 1980, prin influența directă a 
noilor cinemauri / valuri (dar și că cinematografele din afara Europei de Vest sunt de regulă 
asociate cu mult mai puține nume). Însă tot Elsaesser atrăgea atenția asupra faptului că 
asemenea etichete sunt convenabile din punct de vedere jurnalistic - fiind un mod esenți-
alist de raportare la anumite spații naționale și, deci, un vehicul ideologic, care totodată nu 
este folositor  atunci când ne raportăm la acestea în mod independent.

Totodată, probabil că nu ar trebui să ne surprindă faptul că anumite lucrări sau anumiți 
autori asociați cu aceste noi cinemauri au întâlnit critici în interiorul propriilor țări – căci, în 
definitiv, suntem familiarizați cu aceste tipuri de reacții la filmele care constituie Noul Cine-
ma Românesc. În volumul său Displaced Allegories: Post-Revolutionary Iranian Cinema, 
profesoara Negar Mottahedeh (totodată critic de cinema) realizează o critică feministă la 
adresa reprezentării personajelor feminine în cinemaul lui Abbas Kiarostami (recunoscând 
în același timp influența faptului că trupul feminin și reprezentările acestuia erau un punct 
ideologic litigios în Iranul post-1979); simultan, ea inventariază mai multe critici care i s-au 
adus acestuia, mai ales perspectiva conform căreia cinemaul lui ar replica anumite per-
spective coloniale (după cum spun critici precum Hamid Dabashi sau Massud Farasti)1. Alt 
element important aici este că se știe (și consumă) foarte puțin din cinemaul acestor spații 
naționale care precede acestor noi valuri – la fel ca în cazul cinemaului românesc – cum se 
întâmplă și cu înfloritorul gen Filmfarsi, curentul bollywoodian care a definit cinemaul irani-
an al anilor 60 și 70, alături de antemergătorii Noului Val (Darius Mehrjui, Massoud Kimiai, 
Nasser Taghvai și alții), dar și al melodramelor „realiste” (în fapt, moraliste) sau al filmelor 
cu arte marțiale apărute în aceeași perioadă în Taiwan.

Am ales să mă opresc asupra două Noi Valuri din spații culturale diferite, din afara granițe-
lor Europei, ale căror istorii moderne și circumstanțe socio-politice sunt distincte; mai mult 
decât atât, consensul critic majoritar este că aceste noi valuri s-ar fi manifestat sub forma 
a două mișcări ce s-au succedat, sub forma a două generații de cineaști – fapt care cred 
că este aplicabil și pentru Noul Cinema Românesc, care cunoaște de câțiva ani încoace o 

1 Displaced Allegories. Post-Revolutionary Iranian Cinema, de Negar Mottahedeh. 2008, Duke Univer-
sity Press, 2008, p.95.
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reînnoire (atât formală și tematică, cât și generațională, dat fiind numărul amplu de lungme-
traje de debut din ultimii câțiva ani). Nu în ultimul rând, fiind vorba de noi valuri care nu doar 
că apar după anii 1950-1960 (și ale căror opere constituente sunt adesea comparate – nu 
injust – cu cele ale neorealismului italian sau ale Nouvelle Vague), dar și care s-au coagu-
lat în conștiința cinefilă globală ca urmare a selecției lor în cele mai prestigioase festivaluri 
vest-europene, această analiză poate funcționa drept cheie de înțelegere a modului în care 
funcționează canonizarea noilor valuri naționale2 în cadrul cinemaului mondial prin interme-
diul similarității cu sensibilitățile vestice, dar și prin infrastructura sa festivalieră.

 Dincolo de măslini. Noul Val Iranian
Consensul general din critica de film legat de cineastul T-0 al cinemaului Iranian sună cam 
în felul următor: Abbas Kiarostami (1940 – 2016) este regizorul care a pus cinemaul iranian 
în lumina reflectoarelor3. Recunoașterea acestuia pe plan internațional a atras după sine și 
descoperirea unor nume precum Mohsen Makhmalbaf, Majid Majidi și Amir Naderi, creând 
totodată un sol fertil pentru următoarea generație de cineaști iranieni, cei mai notabili dintre 
aceștia fiind Samira Makhmalbaf, Asghar Farhadi și Jafar Panahi. Dacă aceștia din urmă 
au abordat teme politice în munca lor (și nu fără consecințe – nu puțini cineaști iranieni, 
printre care și Panahi, se află în arest la domiciliu) care erau critice față de regimul instalat 
după Revoluția Islamică din 1980, primii, deși eminamente moderniști, evitau asemenea 
teme, fiind mai degrabă preocupați de potențialul limbajului cinematografic (și de explora-
rea acestuia, în cheie meta-cinematografică),de ficționalizarea biograficului și realului, de 
valențele poetice ale cinemaului (caracteristică pe care Hamid Dabashi o punctează ca 
fiind în continuitate directă cu fenomenul poeziei moderne persane, din anii ‘50-70, însă 
având un impact public mult mai mare din punct de vedere numeric, atât în țară cât și în 
afara ei4).

Hamid Dabashi aduce o observație interesantă asupra ascensiunii cinemaului iranian 
în cercurile cinefile și festivaliere europene – anume, că acesta ar fi fost interesant toc-
mai pentru că ar fi contrazis presupozițiile pe care vesticii și le-ar fi format în legătură cu 
Iranul post-revoluționar, contrazicând logica „nativistă”. „Cinemaul iranian a luat lumea prin 
surprindere tocmai fiindcă lumea a întrezărit cinematografia noastră doar după ce a decis 
caracterul culturii noastre prin prisma revoluției Islamice. Aceste circumstanțe dizabilitate 
și viziunea noastră liberatoare nu prea se pupau. Așa că lumea s-a mirat.”5 Dabashi vede 
cinemaul iranian ca fiind locul în care s-a reafirmat cetățenia globală a țării în ciuda unui 
regim izolaționist, un spațiu atât de evadare față de constrângerile acestuia, dar și unul în 
care limitările se puteau transcede, în care speranțele se puteau afirma. În ciuda bene-
ficiilor evidente pentru cinemaul iranian ca urmare a recunoașterii sale internaționale, el 
punctează însă că există o „influență necuvenită a festivalurilor de film și a (...) companiilor 
de distribuție, ce dețin o putere și influență disproporționată asupra a ceea ce este mai bun 
în cinemaul global”.6

Însă există și alte perspective asupra succesului lui Kiarostami. Negar Mottahedeh îl pune 

2 Cele transnaționale, precum New Queer Cinema, pot să subsume (și) filme ce sunt considerate și par-
te a unor noi valuri naționale: un exemplu grăitor în acest sens fiind Happy Together (1997), de Wong Kar-Wai.
3 Close Up. Iranian Cinema Past, Present and Future, de Hamid Dabashi. 2001, Verso Books, New 
York, p.12.
4 Dabashi, p. 4.
5 Dabashi, p. 11.
6 Dabashi, p. 12.

pe seama achiziției filmelor sale de către una dintre cele mai importante case de distribuție 
de film din SUA anilor nouăzeci: „În Vest, Kiarostami este probabil cel mai cunoscut regizor 
iranian post-revoluționar. (...) Mai multe retrospective ale operei sale fuseseră deja prezen-
tate la festivalurile din New York și Chicago, dar faptul că Miramax a achiziționat Through 
the Olive Trees (1994) a plasat numele lui Kiarostami pe harta festivalieră internațională”7. 
De aici până la nominalizarea filmului pentru Premiul Oscar pentru cel mai bun film stră-
in a fost doar un pas - Mottahedeh  completează aici și cu faptul că prestigioasa revistă 
Cahiers du Cinema i-a dedicat un dosar în 1995, cu ocazia retrospectivei complete a operei 
lui Kiarostami prezentată la Locarno, unde aceasta era numită drept un „secret magnifiqu-
e”8. Totodată, aceasta critică de pe poziții feministe munca regizorului, văzând o aliniere 
între normele impuse de regimul islamist asupra reprezentării femeilor (și, cu precădere, 
a sexualității lor, pe care o vedeau drept decadentă și o unealtă a imperialismului cultural 
vestic) și femeile din cinemaul lui Kiarostami (niciodată personaje centrale și mereu legate 
de personaje, până la ultimele sale filme narative, regizate în străinătate).

 Taipei Stories. Noul Cinema Taiwanez
Cinemaul taiwanez a cunoscut o mișcare de revitalizare în anii optzeci, când studioul de 
creație oficial al statului taiwanez, Central Motion Picture Corporation (între timp privatizat), 
a creat un program de susținere a tinerilor cineaști. Astfel, în 1982 apare omnibusul In Our 
Time (r. Edward Yang, Yi Chang, Ko I-Chen și Tao Te-Chen), care practic anunță 

7 Mottahedeh, p. 90.
8 Idem.

Vive L’amour (1994, r. Tsai Ming-liang)
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Noul Cinema Taiwanez, iar primul dintre cei 4 regizori, Yang, va ajunge una dintre figurile 
sale centrale. Acestuia i se va alătura Hou Hsiao-Hsien (de altfel, un prieten și colaborator 
apropiat, cei doi chiar distribuindu-se unul pe celălalt roluri în filmele lor), care odată cu 
cel de-al patrulea său film, The Boys from Fengkuei (1983), își definitivează stilul estetic 
prin apelul la caracteristici realiste – iar, împreună, cei doi vor deveni nume marcante în 
circuitul festivalier european, unde Yang câștigă Leopardul de Argint la Locarno în 1987 cu 
The Terrorizers (1986), iar Hsien devine primul cineast taiwanez care câștigă Leul de Aur 
la Veneția cu A City of Sadness în 1989, o performanță replicată doar cinci ani mai târziu 
de către Tsai Ming-Liang.

La fel precum în cazul Noului Val Iranian, criticii văd ascensiunea Noului Cinema Taiwanez, 
dincolo de crearea unui sistem de finanțare care a privilegiat accesul primei sale gene-
rații la resursele materiale necesare producției, ca fiind un produs al sistemului festivali-
er și critic vestic și intrinsec legat de conceptul auteurismului, după cum punctează Gary 
Needham. „Ca obiect de studiu și al criticii de film, într-un cadru internațional, cinemaul 
taiwanez este definit numai prin intermediul unei liste de-acum bine-cunoscute de regizori 
de film recunoscuți. (...) Acest lucru ilustrează în detaliu ceea ce James Naremore numa 
drept <<paradoxala supraviețuire a autorului>> în critica de film contemporană”. Needham 
izolează doi autori ai primei mișcări a Valului – Hou Hsiao-Hsien și Edward Yang – ca fiind 
centrali în canonul cinemaului taiwanez (și pe Ang Lee și Tsai Ming-Liang ca reprezentanți 
ai celui de-al doilea Val), sugerând că „descoperirea” cinemaului taiwanez de către cinefilii 
vestici se asemuiește unui proces de excavare, spune el, „cu toate înțelesuri coloniale ale 
unei asemenea acuzații” la pachet9. Însă, criticul concede că interpretarea auteuristă a 
cinemaului taiwanez este, totuși, un lucru bun, întrucât acesta destabilizează pozițiile hege-
monice ale cinemaurilor Hollywoodiene și Europene și îl desprinde totodată de sub umbra 
cinemaului chinez.

 Concluzii
În linii mari, pare că există un consens legat de modul în care Noul Cinema Iranian și cel 
Taiwanez ajung să fie o parte a canonului cinematografiei de artă și, ad extenso, a cinema-
tografiei globale – prin intermediul circuitului festivalier, concluzie pe care o știm și noi mult 
prea bine deja, în raport cu Noul Cinema Românesc. Desigur, criticii și teoreticienii văd în 
asta o relație ambivalentă – pe de-o parte animată de dorințe și perspective (neo-)coloniale,  
pe de cealaltă parte, și un mijloc de emancipare, prin care se popularizează atât creația ci-
nematografică a unei țări anume din afara Vestului (și, deci, chestionează/subminează rolul 
hegemonic al acestuia), dar și ca un mijloc de diseminare al mesajelor politice. Cu puține 
excepții, însă, se aduce vorba de cineaști care nu sunt asociați respectivelor mișcări, sau 
de cinematografiile care le-au precedat.

9 Film Authorship and Taiwanese Cinema, de Gary Needham și I-Fen Wu, în Asian Cinemas: A Reader 
and A Guide. 2006, Edinburgh University Press, Edinburgh, p.360.                                       

pag. 114 Through the Olive Trees (1994, r. Abbas Kiarostami)
pag. 115 The Terrorizers (1986, r. Edward Yang)



Studiu 
critic 



121

St
ud

iu
 c

rit
ic

Prelungirile Revoluției Române
ca fenomen media
În căutarea unui arhetip diferit 

de Daria Barbu

Cadoul de Crăciun (r. Bogdan Mureșanu, 2018)

,,Tot ceea ce odată a fost trăit în mod direct a devenit simplă reprezentare.”
– Guy Debord

Revoluția Română din 1989 s-a transmis la televizor, iar până la acel moment nicio altă 
revoluție nu mai avusese natura participativă atât de viciată de mass-media. Acest fapt a 
conturat în timp mai multe ipoteze, inclusiv cea în care mișcarea revoluționară ar fi existat 
doar în Timișoara și București, izolând restul țării de eveniment. Asta pentru că, în mare 
măsură, accesul provinciei la nucleul revoluției a fost posibil doar prin intermediul ecranului, 
în ciuda mai micilor adunări din piețele locale. Ulterior, în plan social se dezvoltă un scep-
ticism cu privire la complicitatea revoluționarilor cu armata și televiziunea, cât și despre 
parcursul faptelor istorice. Să spunem doar că din acel moment al lui ’89 istoria a început 
să se descopere în același timp în care se scrie și se transmite în sufrageriile cetățenilor.

Timpul ecranului devine totuna cu timpul istoric, iar puterea directului ambiguizează rapor-
tul spectatorului cu veridicitatea și cu dimensiunea materială a evenimentului. Imaginea 
se aglomerează cu noi portrete necunoscute și cu noi semne, iar crainicii li se adresează 
direct telespectatorilor, chemându-i să se angreneze în războiul civil și mediatic. Platoul de 
televiziune devine atât tribună, cât și scenă deschisă pentru reprezentația revoluționarilor 
strânși la același pupitru cu tricolorul găurit. La ultima strigare, imaginea Revoluției prinde 
o conotație intimă - devine parte din cadrul domestic și mai apoi din memoria persona-
lă și colectivă, în care avalanșa de trăiri și informații acaparează subiectul. Începând din 
acel moment, scrierea istoriei naționale a început să-și clădească bazele pe dispersarea 
valorii de adevăr. Aici, adevărul în raport cu materialitatea istorică își poate găsi locul prin-
tre cadavrele revoluționarilor sau în cauzele sociale ale schimbării regimului politic, însă 
adevărul cuprins într-un produs de televiziune se subordonează construcției de verosimil. 
Construcție care, aproape exhaustiv, preschimbă realul în hiperreal – deci, după teoriile 
baudrillardiene - realul în simulacru. Și, după cum ne-a fost dat să vedem mai apoi în 
fragmente din bruturile de la TVR din zilele Revoluției, intervenția „directului” ar evidenția 
o nevoie a propagandei - cea de a forma în primă instanță mai-mult-decât-realul pentru a 
pătrunde în conștiința spectatorului dincolo de ecran. Suprasaturarea cu informație accele-
rată ambalează ideologia prin manipularea cu momente cât mai intense și senzații primare, 
iar punerea în scenă a „directului” nu face decât să mai adauge încă un strat în construcția 
simulării, naturalizând produsul.1 

1 Naturalizare în cheia dată de Alexandru Matei aici: „«Naturalizarea» vizeazã înainte de toate «consu-
matorul» — s-ar spune în zilele noastre — individual. Televiziunea recurge la douã tactici de naturalizare: cea 
a «directului», sau cea a autoreferențialitãții: promovându-se pe sine, televiziunea se afirmã «sincer» în calitate 
de produs, de construcție.”  în O tribună captivantă, ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2013, pag. 284

 Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii (r. Cătălin Mitulescu, 2006)
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Din naturalizare se trece la personificare,TVR-ul fiind întâiul actant al Revoluției pentru care 
s-a strigat să fie apărat, dar nu doar ca pe o fortăreață, ci ca pe motorul revoluției fără de 
care victoria nu s-ar putea atinge. Plusând pe tactici pentru a crea efectul de onestitate în 
raportul televiziune - spectator / emițător - receptor / politic – social, se consolidează relații 
directe cu mediul, uitându-se pe deoparte de cauzele schimbării guvernamentale, și, de 
fapt, de chestionările neceare într-o astfel de sciziune politică. Faptul că televiziunea se 
autointitulează în direct, conturează și anumite așteptări estetice care preschimbă imagi-
nea, plecând însuși de la caracterul său autoreferențial. Acum, Televiziunea română liberă 
este dornică de a înlătura vechile valori asociate cu Ceaușescu, împreună cu titulatura de 
partid socialist – deci, pare-se, ea devine un mediu al resetării pe toate planurile. Cu toa-
te că propaganda a dus Revoluția până la capăt, ea n-a mai dat roade mult timp sub Ion 
Iliescu, dacă ar fi să privim retrospectiv protestele de la începutul lui ’90, care au cimentat 
noțiunea de „fenomen” în cunoașterea populară. Și pe bună dreptate că în România s-a 
dat frâu liber fenomenelor pornind din ’89, iar filme precum Piața Universității – România 
(r. Stere Gulea, 1991) și După revoluție (r. Laurențiu Calciu, 2010) radiografiază emoția 
primelor demonstrații stradale după căderea regimului lui Ceaușescu. Însă, de la primul 
strigăt „Televiziunea e cu noi!”, fenomenele socio-politice au căpătat și componenta de 
fenomene media. De pildă, sloganul „Ați mințit poporul cu televizorul!” devine un liant în-
tre conștiința post-decembristă cu privire la dezinformarea prin mass-media și natura noii 
imagini istorice încadrată într-o astfel de paradigmă. Iar acum, la mai bine de 30 de ani de 
la eveniment, media e peste tot, ba chiar aș îndrăzni să spun că e atât de peste tot, încât 
doar prin reciclarea fenomenelor din trecut putem ajunge la puterea pe care a deținut-o 
televiziunea în istorie.

M-am născut după Revoluție, dar am experimentat-o prin istorisiri orale, cinema și pe plat-
formele de video sharing, în diverse montaje, preluări de la posturile străine cu arhive-
le TVR și în arhive personale. Am revizitat-o și ca produs în epoca post-adevăr, în care 
reenactment-ul e livrat drept filmare oficială pe surse. E just că Revoluția poate fi văzută ca 
spectacol de entertaintment uneori și aici nu mă refer doar la sketch-urile cu Ceaușescu 
impersonat sau la piesele de teatru despre proces și execuție care urmau să apară, ci la 
stângăciile celor din studio sub presiunea directului. Joaca de-a tribunalul nu numai că 
își exploata inculpații, dar încerca să exploateze și toate premisele încropite prin care se 
putea legitima televiziunea drept justițiar național. Dar, mai înainte ca ea să își atingă apo-
geul într-un asemenea rol în ziua de Crăciun, trebuia să câștige credit ca mediu pe cât se 
poate de prezent și atent în acțiune, autopromovându-se cu anunțuri de ultim moment. Cu 
privire la livrarea informațiilor la rece, în intervențiile crainicului Teodor Brateș pe parcursul 
evenimentelor decembriste, nu de puține ori el se referă și la televiziune ca mediu în sine. 
Una dintre ele ar fi cea din data de 22 decembrie, când anunță întreruperea transmisiunii 
din pricina aparatelor încinse în urma orelor neîntrerupte de direct, reamintind de starea 
programului din trecut, restricționat (cu precădere în anii ’80) la mai puține ore de transmi-
sie continuă. Și aici, societatea e luată prin surprindere de eveniment odată cu tehnologiile 
de care depinde televiziunea pentru a fi posibilă medierea. E vorba tot de spectacol, dar 
înțeles drept nou sistem de referință în care sunt angrenate transmisiunile, conform lui 
Guy Debord: „Spectacolul nu e o colecție de imagini, ci un raport social între oameni care 
e mediat prin imagini.2“ Raporturile de aici țin de o reprezentație audio-vizuală dezlânată, 
creatoare de conținut continuu – dinamică după care imaginea comandată mai înainte de 
regim nu se asemuia întru totul, impunând o ordine estetică prin care se simula ordinea 

2 Guy Debord, Cristina Săvoiu (trad.), Societatea spectacolului, ed. RAO, 2011, București, pag.10

socială conform ideologiei prescrise. De aceea, odată cu venirea lui Ceaușescu la cârmele 
statului și cu popularizarea televizoarelor în casele cetățenilor, politica națională a început 
să înghită și să cenzureze din ce în ce mai mult imaginea, conturând o reprezentare omisi-
vă a socialului. (Sau cel puțin a relevat conștient valoarea politică a imaginii, asta chiar de 
dinainte de înființarea Comisiei Ideologice a PCR-ului în 1968, care se asigura de promo-
varea politicii naționale în media și arte). Mai apoi, în Revoluția din platou pare să domine 
harababura de semne scăpate din frâu și pentru că realul din imagine nu mai este real care 
să exprime adevăr și materialitate – ca în orice simulacru, „e vorba de o înlocuire a realului 
cu semnele realului3”. Așadar, putem privi cum, de pildă, sângele scurs pe fața unui cetă-
țean adus în platoul TVR-ului își pierde din calitățile sale organice de pe urma unei leziuni 
și se transformă în semn al unei lupte violente în care cetățeanul trebuie să se legitimeze 
că nu aparține taberei adverse. E un semn al revoluției înrădăcinate în codul virtual, care 
ține de o distanțare față de orice realitate materială prin imaterialitatea de care corespunde. 
În aceeași ecuație, imaginarul și realul devin totuna și se anihilează reciproc. Imaginea 
hiperreală nu mai comunică, ea pune în scenă comunicarea.

Așadar, ideea de mai sus poate fi asociată în special televiziunii și cinemaului, având în 
vedere capacitatea acestor medii de a rearanja structural și spațio-temporal comunicarea. 
Revoluția a avut loc, transmisiunea s-a întâmplat și ea, împușcătura decisivă e în elipsă, 
camera a continuat să înregistreze ecranul prin care este redată istoria, iar filmele pe baza 
acestui material au continuat să se facă. Miza rămâne moartea Ceaușeștilor, un climax 
mult așteptat care oferă evenimentului și o cheie de citire narativă. Și, totuși, ce se întâmplă 
când însăși uciderea nu e văzută? Manfred Schneider ar presupune că este vorba de un 
eșec: ori tehnic (cameramanului i-a scăpat evenimentul) ori la nivel de simulacru: „(...) ar fi 
trebuit făcute vizibile și rănile produse de împușcături celor executați. Fiecare telespectator 
văzuse, în nenumărate filme, morți preparați cu grijă, cu cele mai vizibile semne de violen-
ță: avea dreptul, prin urmare, ca morții să arate și în Real ca în film.4“ Moartea văzută până 
atunci la TVR se regăsea mai mult în ficțiunile cu morală, în care antagonistul își primea 
lecția sau ori în care eroului absolut i se făcea o nedreptate cruntă sau se jertfea pentru po-
por. Era o moarte în estetica lui Nicolaescu, unde se vărsa sânge fals de voievod. Sângele 
fals nu mai e de erou sau voievod, e de antagonist național. Sângele nu mai e nici măcar 
fals în sensul de efect special mai mult sau mai puțin reușit, căci reprezentarea lui „reală” 
deja se devalorificase. Imaginea violenței funcționează și la nivel informativ și întărește 
scepticismul populației format până la acel punct. În zilele anterioare acestui act, s-au mai 
arătat la televizor capete însângerate care sugerau că violența se abate în mod necinstit, 
întărind ideea de primejdie la orice foc de armă în piața publică. Asta pentru că acum eroul 
scenariului televizat era revoluționarul mână în mână cu noul sistem – deci cu televiziunea 
însăși. Televiziunea și cinemaul au puterea de a stabili o legătură directă cu masele (fiind 
mai înainte unele dintre uneltele dintâi în propaganda ceaușistă), însă tocmai schimbarea 
paradigmelor printre care scapă realul vine ca un pumnal în viscerele națiunii. Noul câmp 
mitic al TVR-ului decembrist împarte taberele în eroi și antagoniști, dar însăși televiziunea 
națională fusese până în acel punct un pion important în tabăra adversă. Poate și mai re-
levant este că atitudinea națiunii în plină neclaritate lasă să se formeze cu timpul un câmp 
liber de creație. Deci, întrebarea ar fi – cum răspunde filmul la un asemenea fenomen? 
3 J. Baudrillard, Precedența simulacrelor, în Simulacre și simulare, ed. Idea Design & Print, Cluj, 2008, 
pag. 7
4 M. Schneider, Tribunalul în off. Procesul împotriva Ceaușeștilor, în Revoluția română televizată. Con-
tribuții la istoria culturală a mediilor (coord. K. Petrovszky, O. Țichindeleanu), ed. Idea Design & Print, Cluj, 
2009, pag. 93
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Căci, cu siguranță, Revoluția ca fenomen media poate căpăta aura de „subiect de cinema”.

 Relocări ale execuției televizate
Mai întâi, filmarea morții pentru TV metamorfozează corpul neînsuflețit a lui Ceaușescu 
într-un cadavre exquis5, tocmai pentru că va fi integrată mai apoi în diferite sisteme: de la 
buletine de știri străine întrerupte de reclame, până la deturnări în filme de montaj și parodii 
post-comuniste. Odată cu avansurile tehnologice, respectiv cu introducerea imaginii digi-
tale ca apparatus angrenat în scrierea istoriei, filmarea se poate transmite direct pe post 
odată ajunsă în redacție chiar și neprelucrată, iar caseta se poate arhiva direct ca obiect pe 
raft sau copie în alt format digital. Conținutul poate fi derulat la nesfârșit, montat, cenzurat 
sau transmis la mult timp după săvârșirea evenimentului chiar și preluat de alte posturi. Cu 
toate acestea, să spunem că dacă ar fi existat pe cameră momentul în care gloanțele au 
străpuns corpurile cuplului Ceaușescu, el n-ar mai fi fost imprimat pe celuloid ca fotogramă 
extraordinară care poate fi trunchiată, imprimată sau analizată prin prisma materialității sale 
ca, de pildă, în cazul asasinatului-surpriză al lui JFK. Asta lucrează și cu percepția asupra 
întregului eveniment, căci, dacă am lua negativul unei pelicule, am putea să ne plimbăm 
ochii de sus până jos urmărind fiecare gest încapsulat în cele 24 de fotograme pe secundă. 
Automat, privim o succesiune în care cauzalitatea istorică e mai sesizabilă. Și, mai ales, 
putem atinge această reproducere a realității prin peliculă. Ni se „dovedește” faptul că o 
mărturie istorică tot ar exista în lumea materială, dar asta nu exclude distanțarea pe care 
o impune mediul față de tragedie. Însă, în cazul în care clipa morții Ceaușeștilor ar fi fost 
prinsă a priori în codurile digitale, ce s-a difuzat la TV pe 26 decembrie 1989 la TVR e o 
pedeapsă capitală care se îndepărtează de tradiția ei de execuție medievală, dar în care 
rămâne prinderea și aducerea (pe drept sau pe nedrept) a făptașului în fața călăului, ca 
mai apoi să fie ucis sub privirile unei piețe pline de oameni. Ghilotina sau ștreangul au 
devenit praf de pușcă și trăgaci, iar realitatea s-a schimbat și ea, odată cu noțiunea de 
reprezentație. Fiind un eveniment mediatic, aici camera a redat cursul execuției dintr-o sin-
gură poziție, fapt ce constrânge acțiunea într-o succesiune de imagini tehnice care țin loc 
de mărturie a morții. În ambele tradiții, călăului nu i se arată chipul. Aici nu are nici trup. De 
fapt, nu e prezent în nicio formă (cel puțin în montajul difuzat de TVR în ‘89). Publicul nu 
se mai poate plimba prin piață la scenă deschisă ca în trecut pentru a vedea din mai multe 
unghiuri sângele care se scurge din corp. Uciderea e blurată de fum și experiența morții e 

5 Joc suprarealist creat de André Breton în care un grup de oameni desenează componente distincte ale 
unui corp și le alătură la final, formând un personaj fantastic.

Videograme dintr-o revoluție (r. Andrei Ujică, Harun Farocki, 
1992)

fragmentată de montajul din cameră. De aici reacțiile de scepticism și confuzie ale unora la 
vederea imaginilor. Confuzia vine din imaginea lui Ceaușescu citită politic numai cu sensul 
de cădere a dictaturii, fapt datorat construirii politicii Ceaușescu însăși prin media. Nu e o 
afirmație că revoluția a dat roade, ci una a declinului imaginii și politicii sale întărite mai mult 
de un deceniu prin cultul personalității. Însă, în același timp, imaginii de sine stătătoare i-a 
fost exacerbată într-atât conotația politică, încât i s-a uitat informația inițială de două trupuri 
neînsuflețite căzute lângă perete. Problema se mai poate pune aici în alt mod – imaginea 
execuției poate fi neverosimilă tocmai pentru că e inclusă în mediul televiziunii, care func-
ționează și politic și reprezentativ în același timp și care permite editarea imaginii încă din 
timpul facerii și transmisiunii. Ecranul se leapăda de latura metafizică a morții odată ce ea 
este integrată în grila de știri, care anunțase cu o seară înainte difuzarea filmării cu pricina. 
E prefigurată, ea devine „imaginea zilei”. Moartea e ireală tocmai pentru că este la TV. 

Astfel, ajungem la un ferm Ceci n`est pas la télévision, după cum și începe Détour Ceaușescu 
(r. Chris Marker, 1990, Franța). Marker preia transmisiuni despre starea României și proce-
sul lui Ceaușescu din buletinele de știri franceze și lasă comentariile crainicilor pentru a le 
pune în relație cu fragmente publicitare și cartoane-text. Printre altele, filmul-eseu sublinia-
ză implicit cele trei tipuri de dinamici de putere care se exercită în timp ce publicitatea taie 
un eveniment istoric mediat – atât din partea televiziunii, cât și a spectatorilor și a cineaștilor 
de found-footage. Televiziunea are puterea de a intercala după bunul plac publicitate în 
mijlocul transmisiunii evenimentului istoric în același timp în care telespectatorul escapist 
are puterea de a schimba postul TV. Cineastul preia aceste reprezentări ale relațiilor so-
ciale, introducându-le într-un studiu asupra dinamicii spectacolului. După premisa „mediul 
este mesajul”6, scurtmetrajul de față reușește să capteze media ca pe un teren de joacă în 
care i se descos efectele. În selecția de fragmente de știri montate se subliniază de către 
o crainică datoria jurnaliștilor de a livra informații cu privire la evenimentele istorice recente 
din România, în ciuda naturii crude și violente a lor, fiind vorba de prima execuție televi-
zată din istorie. „Nu suntem naivi”, spune altcineva, făcând referire la filmarea și difuzarea 
execuției ca pe o tactică de influențare a poporului român în legătură cu viitoarele alegeri 

6 Tradus în limba română de Mihai Moroianu și ca „mijlocul este mesajul” la finele anilor ’90 în Mass-media 
sau mediul invizibil, (coord.) Erick McLuhan și Frank Zingrone, ed. Nemira, București, 1997, pag. 148. O sinteză 
a teoriei ar consta în ideea potrivit căreia mediul a început să modeleze atât de violent modul prin care individul 
percepe realitatea, încât mesajul transmis ca informație nu ar mai prima în comunicare. Astfel, odată cu avansul 
tehnologic, mijlocirea informației este iminentă și mediul înghite informația comunicării per se. La nivel subcon-
știent, se produce o resetare în limbaj – nu mesajul transmis contează, ci modul prin care el este codificat în 
mediul comunicării.

Détour Ceaușescu (r. Chris Marker, 1990, Franța)
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prezidențiale. Crainicii continuă să comenteze situația politică până unul dintre ei anunță în-
treruperea programului cu o pauză de publicitate. Discursul „oficial” al televiziunii franceze 
este decontextualizat și el, atât la nivel de discurs interior, cât și prin comentarii auctoriale în 
cartoane. Evenimentul de mare însemnătate pare că este înghițit (încă o dată) de mediul de 
care aparține, iar recontextualizarea de față îl racordează la o caracteristică a contempora-
neității occidentale figurată de publicitate. Construcția poate fi citită și ca pe o critică asupra 
cenzurii, iar, de aici, montajul intelectual se agață cu ludicitate de imaginile de la proces și 
le pune în relație cu fragmente din reclame, care, împreună cu dublajul din material, tran-
șează atât de mult conținutul istoric încât îi înăbușă înțelesul - sunetele gloanțelor din tim-
pul execuției sunt lăsate peste imagini cu un tanc de jucărie care fugărește un câine într-o 
reclamă. Pendularea între falsa inocență a reclamelor vine în contrapunct cu violența brută 
pe un câmp în care reclamele sunt cuprinse în diegeza evenimentului istoric prin continuări 
sau disjuncții narative. Ce urmează apoi este efectul acestei manipulări – evenimentul is-
toric mediat nu își pierde discursul violenței oricât s-ar încerca cenzura, pe când imaginile 
publicitare își autorelevă perversiunea cu care au fost concepute. În același timp, însăși 
perversiunea de a filma execuția lasă la liberă discuție natura morală a imaginii mediate. 

În anul 1951, pe când apărea documentarul Cursa de tauri / La Course de taureaux 
(r. Pierre Braunberger), André Bazin avea să ne facă mai conștienți asupra superputerii 
pe care o are filmul – cea de a reînvia memoria morților la fiecare proiecție și de a face 
moartea să se deruleze la nesfârșit7. Din această perspectivă, moartea cuiva se accesi-
bilizează și este stocată pe bobină. Problema ar fi legată de natura materială morții, nu 
doar de trăsătura ei mistică. Aici intervine diferența dintre moartea factuală a cuiva în film 
și cea transmisă la TV – căci nu este vorba doar despre materialitatea morții, ci și despre 
materialitatea filmării morții în funcție de mediul de care aparține. În cazul filmului Cursa de 
tauri, fragmentul cu moartea lui Manolete este integrat într-o deconstrucție a tauromahiei 
folosindu-se de plan-contraplan-uri pentru a descoase reprezentarea jocului de puteri ta-
ur-toreador. Până la momentul morții lui Manolete, considerat erou național în Spania anilor 
’40, deci figură recognoscibilă, montajul alcătuia un portret mai larg a tradiției omorului în 
coridă. Asemeni simulacrului din Omul cu aparatul de filmat / Chelovek s kino-apparatom 
(r. Dziga Vertov, 1929), în care dibăcia montajului formează un singur oraș-spațiu, când de 
fapt s-a filmat în trei orașe, Braunberger își structurează filmul ca o radiografiere a fenome-
nului cultural, în care taurii reprezintă un singur taur și oamenii un singur om. Acest balet 
al morții din lupta animal-om se mitizează. Și, totuși, dacă convenția jocului e moartea – cu 
ce înnoiește moartea lui Manolete din film la patru ani după moartea lui factuală? În primul 
rând, în acești patru ani, se aflase prin media că Manolete a murit în ring odată cu taurul, 
deci momentul survine cu mai puțină intensitate în raportul social. Și totuși, moartea filmată 
continuă să șocheze prin discrepanța pe care o conturează media cu privire la ideea de 
memorie a morții. În ceea ce îl privește pe Ceaușescu, moartea îi va fi apropriată în atâ-
tea formule, încât va ajunge să capete mai mult statutul de imagine primă din șirul unor 
reproduceri decât de fapt istoric.

7 “Moartea nu este decât o clipă care vine după alta, însă este ultima. Fără îndoială, nicio clipă trăită 
nu e identică cu celelalte, însă clipele pot să se asemene între ele ca frunzele unui copac; de unde rezultă că 
repetiția lor cinematografică este mai paradoxală în teorie decât în practică: o admitem în pofida contradicției 
ei ontologice ca pe un soi de replică obiectivă a memoriei […] Cinematograful a conferit morții lui Manolete o 
eternitate materială. Pe ecran, toreadorul moare după-amiază de după-amiază.“, André Bazin în eseul Moarte 
după-amiaza din Ce este cinematograful? Vol. I: Ontologie și limbaj (ed. Andrei Rus), U.N.A.T.C. Press, Bucu-
rești, 2014, pag. 63-65

Mai mult decât atât, după ce a scăpat caseta la francezi, o mână de legiști au pus sub 
studiu rănile prin intermediul imaginilor, dând frâu liber la speculații despre o posibilă în-
scenare a morții. Speculația a prins și la noi, acaparând socialul în apogeul scepticismului 
post-comunist. În 1991, tot în Franța, este produs un film care merge în direcția acestei 
ipoteze, Nicolae & Elena (r. Richard Vetterli). Numai că aici, cineastul preia imagini de ar-
hivă de la procesul Ceaușeștilor ca mai apoi să arate execuția ca pe o farsă. O fractură de 
montaj schimbă portretele cuplului în doi actori îmbrăcați la fel ca aceștia. Din mai multe un-
ghiuri care simulează o estetică de amator, luăm parte la execuție în spatele capetelor ar-
matei și ale cameramanului oficial. Ce se păstrează este absența împușcăturii, centrul sus-
ceptibilității. Un pare-se medic legist analizează trupurile neînsuflețite, iar reenactment-ul 
se încheie odată ce actorii se ridică de lângă zid pe propriile picioare. Camera continuă să 
înregistreze, iar în festă se alătură și un copil băgăcios care mișună prin cadru, curios atât 
de locul acțiunii precedente, cât și de camera de filmat. Pe ce se pune accent vizual încă de 
la început este contextul acestui eveniment - un teren de joacă pentru copii. Camera-intrus 
filmează cu teamă și personajul de cameraman oficial al execuției, iar montajul face un 
du-te-vino între perspectivele celor două în care joaca de-a filmatul își conturează noi liber-
tăți morale și stilistice. Pe urmă, se va juca mult în câmpul deturnărilor până când imaginea 
se va reîntoarce în televiziunea românească.

La data de 9 aprilie 2011, pe postul Antena 1, într-un episod din show-ul În puii mei!, se 
arăta fragmentul cu ultima apariție a lui Ceaușescu la balconul Comitetului Central, după 
izbucnirea unui foc de armă în piața publică. Coordonatele materialului apar în partea 
stângă a ecranului: sus ni se transmite data de proveniență, respectiv 21.12.1989, iar 
jos – sursa: YouTube. Filmarea este colorizată în alb-negru, peste care se mai adaugă 
treptat o vinietă. Tăietura se produce după intervenția țipetelor din mulțime care îl fac pe 
Ceaușescu să-și oprească discursul, moment în care aparatul de filmat se destabilizează și 
apare un glitch al imaginii. După alte două intervenții cu glitch-uri prelucrate de realizatorii 
emisiunii, se revine direct la o zi după evenimentul istoric de mai înainte, adică în platou 
cu Mircea Dinescu (Mihai Bendeac) și Ion Caramitru (Șerban Pavlu), înconjurați de un alt 
Teodor Brateș și de alți revoluționari. Sketch-ul colează mai multe apariții televizate din ziua 
de 22 decembrie, reciclând pe repede-înainte crâmpee din absurdul directului din ’89 se re-
liefează încă de la început importanța mediului televizual în toată dinamica narativă. Citea-
ză momentul de dinainte de intrarea în direct, din timpul indicațiilor regizorului de platou, ca 
mai apoi să se dea frâu liber la intervenții cu umor gros pe marginea momentelor televizate  

Nicolae & Elena (r. Richard Vetterli, 1991)
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- se strigă victoria, se cheamă poporul înspre a apăra Televiziunea Română, se anunță 
identificarea vehiculului cu care a fugit dictatorul, apa otrăvită de la robinet și alte momente 
de neîndemânare prin care se poate exagera. Cum am mai spus, revizitând materialul prim 
de la TVR, umorul nu ocolește deloc acțiunea evenimentului istoric, dar înghesuirea de mo-
mente cheie ca în exemplul de față nu face decât să arunce o minge la fileu scenariului de 
satiră. Brusc apare Iliescu (Mihai Bendeac) împreună cu Petre Roman (Daniel Buzdugan), 
iar exagerarea duce până la un personaj de bătrână agresată și amenințată cu violul de 
către Iliescu pentru prezumția de element criminal care trage în popor. Super-dramatizarea 
îl arată pe Caramitru interpretat de Pavlu cum îl împușcă pe Iliescu. Spargerea celui de-al 
patrulea perete vine cu enunțări despre abaterea conștientă de la „adevărul istoric”, căci 
show-ul de comedie ar permite orice deraiere de la istorie pentru a-și atinge scopurile, 
„chiar rescriind adevărul istoric”. Discursul critic pornește de la pistele false date de televizi-
une în vremea Revoluției, țintind de fapt înspre media tabloidă din prezentul difuzării. Media 
se critică pe ea însăși, dar fără să iasă din naivitate – căci, replica lui Pavlu „Până când vom 
continua să fim manipulabili?” : 1. recurge tot la manipulare prin simpla utilizare a limbajului 
și își sabotează mesajul și 2. cu toate că apelează la autoreflexivitate, neagă componenta 
esențială a mass-mediei ca mediu al manipulării mesajului pentru mase. Sketch-ul adoptă 
valorile post-comuniste printr-o lumină la fel de tulbure ca reprezentația sa, însă distanțarea 
temporală de mai bine de 20 de ani dintre faptele istorice și deturnarea de față poate vorbi 
despre incorporarea autoreflexivității în produsele pop. 

Se mai văzuseră personaje care se întorc spre cameră și încep să vorbească cu telespec-
tatorii, dar în diegeza de față se adoptă un discurs politic despre procedeele prin care isto-
ria continuă să fie manipulată prin media, chiar și la nivel de parodie sau tabloid. Iată acum 
că media își creează conștient propriile personaje pentru a se putea reproduce la nesfârșit, 
pentru a putea să se ancoreze într-un contemporan în care istoria scapă printre rânduri sau 
se autopromovează prin reproduceri istorice. Bendeac, de pildă, a continuat șirul acestor 
reproduceri făcându-l pe Ceaușescu erou de sketch adus în contemporaneitate. De la vizi-
te oficiale prin mall-uri la McDonald’s sau pus în momentul creării unei pagini de Facebook, 
Ceaușescu s-a văzut la televizor în jurul anilor 2010 ca un personaj pus la grămadă cu 
alte caricaturizări ale vedetelor populare din mileniul trei. Umanizarea este voită și chiar 
enunțată într-un episod despre proces și execuție. În timpul fragmentului de sketch despre 
proces se remarcă anacronisme despre tranziția de la cico la Coca-Cola și se mizansce-
nează o debandadă care mai sare din parcursul întâmplării citate. În momentul în care se 
trece la execuție se adoptă un ton grav, cu muzică de pian pe fundal și un discurs plin de 

În puii mei! (r. Emanuel Pârvu, 2011)

solemnitate a lui Ceaușescu (Bendeac), în care se propagă o viziune auctorială despre 
revoluție ca lovitură de stat. Melodrama lovește în timp ce momentul execuției este cuprins 
pe de-a-ntregul, cu tot cu gloanțe străpunse în piept. În cazul acestui show, umanizarea lui 
Nicolae Ceaușescu se face mereu împreună cu o critică adusă sistemelor post-comuniste 
românești, cuprinzând atât umorul, cât și tragedia cu un aer nostalgic. Comediile de te-
leviziune care bifează și emoția nostalgică cu privire la regimul comunist vorbesc tocmai 
despre o rețetă de spectacol popular. Ele mulțumesc ambele tabere: atât pe simpatizanții 
lui Ceaușescu, cât și pe cei care văd în procedeul de caricaturizare o devalorizare a perso-
najului. E o viziune care vrea să înglobeze cât mai multe opinii politice din toate ariile soci-
ale pentru a avea succes, adică pentru a se multiplica în cât mai multe variațiuni în serie. 

 Camerele și istoria
În timp ce Bendeac și-a conceput scenariile plecând de la informații populare despre 
Ceaușescu și le-a intersectat cu viziunile personale despre personaj și cu evoluția socie-
tății în capitalismul târziu, în Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (r. Andrei Ujică, 2010), 
procesul de recontextualizare include mai întâi un traseu analitic al formării memoriei popu-
lare despre Ceaușescu prin prisma imaginii lui. Construit prin tehnica found-footage, prima 
citire a montajului se bazează pe o perspectivă ludică prin care Ceaușescu rememorează 
era comunismului apropriindu-și imaginea într-un soi de spectacol al cultului personalității. 
Ujică potențează actul de a apropria imagini oferindu-i pseudo-eroului o conștiință proprie 
prin care selectează materialul - „un fel de povestea-lui-spusă-cu-cuvintele-lui-numai-că-
nu-în-cuvinte-ci-în-imaginile-din-capul-lui8”, cum ne-a rămas în minte după reacțiile critici-
lor. Așadar, îl vedem pe Ceaușescu ca dirijor al maselor de oameni, dar totodată și al unei 
istorii cosmetizate prin imaginile din timpul conducerii. Și, asemeni celor doi indivizi din 
trailerele realizate de Radu Jude pentru film, spectatorii se pot lăsa purtați de ironie sau de 
orice reacție naturală la o primă vizionare a imaginilor oficiale și ale home movies-urilor cu 
șefului de stat jucând tenis. Ce se reușește prin montaj, fără a se interveni cu voice-over 
sau cartoane-text, construiește o punte de comunicare între imagini și societate, în care 
filmările comandate de prin piețe și parade se bucură de atuul distanțării temporale – de 
nevoia de a fi puse în discuție sub dinamica noii societăți. Incursiunea prin estetica epocii 
Ceaușescu poate strânge laolaltă generații, pături sociale și viziuni politice distincte, după 
schema unui discurs aproape lăsat la libera interpretare. La revederea acestor fragmente 
de stock footage putem încerca să înțelegem efectele prin care propaganda a proliferat și 
din cauza cărora ea a decăzut, însă Revoluția propriu-zisă pare că este exclusă din memo-
ria dictatorului.

Ujică, împreună cu Harun Farocki, conturaseră mai înainte tot o deconstruție prin 
found-footage, și anume, deja canonizatul Videogramme einer Revolution / Videograme 
dintr-o revoluție (1992). Videograme... arată evenimentele de la finele anului 1989 printr-un 
inventar de priviri oficiale, neoficiale și din culisele de la TVR, împreună cu filmări de amator 
din arhivele personale ale revoluționarilor9. Acest portret al Revoluției transmise în media 
este comentat și în voice-over într-un discurs care leagă natura arhivelor de parcursul eve-
nimentelor. Deconstrucția evenimentului pune față în față momentele televizate cu istoria 

8 Andrei Gorzo, Capodoperă - Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu, publicat inițial în Dilema Veche, 
noiembrie 2010 și accesat ultima oara la data de 25.09.2021 la adresa https://agenda.liternet.ro/articol/12428/
Andrei-Gorzo/Capodopera-Autobiografia-lui-Nicolae-Ceausescu.html
9 Vezi studiul critic a lui Andrei Gorzo despre Videograme dintr-o revoluție, ed. LiterNet, 2016, accesat 
ultima oară la data de 25.09.2021 la adresa https://editura.liternet.ro/carte/328/Andrei-Gorzo/Videograme-din-
tr-o-revolutie-Un-studiu-critic.html
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neprezentată în media, aspect ce sublinează polivalența pe care o are informația istorică 
în funcție de unghiul din care vrea să fie prezentat un anume „adevăr istoric”. Revoluția 
din 1989 constituie punctul zero al unei noi istorii liniare prin căile de transmisie tehnică, 
după cum o prezintă Ovidiu Țichindeleanu aici: <<Dintr-o perspectivă a istoriei mediilor, 
Revoluția Română părea a fi momentul istoric în care aparatele vizuale au încetat „doar“ să 
înregistreze și au ajuns din urmă clipa, au pătruns în cele mai profunde dimensiuni sociale 
și au devenit ceea ce insuflă avînt sau chiar aduce schimbarea; prin ocuparea Televiziunii 
Române și transmiterea în direct, în premieră mondială, a unei „revoluții“, istoria globală 
părea să fi intrat în postistorie, unde orice eveniment e o imagine și orice imagine poate fi 
un eveniment. Schimbarea însăși devine problematică, pare a fi prefigurată, adusă și ab-
sorbită de imagini, iar într-un sens, orice istorie devine „doar” imagine, postistorie.>>10 Dată 
fiind această idee, Videograme... se încadrează în șirul unor lungi schimbări de atitudine 
în fața istoriei. Momentul în care camerele s-au îndreptat sfios spre ferestrele blocurilor a 
însemnat un gest de curaj în rescrierea istoriei. Cetățeanul începea să stocheze pe banda 
magnetică o istorie complementară, necesară în economia revoluției. Camerele de filmat 
încă nu se accesibilizaseră, cum aveau să devină populare în anii ’90, dar filmările de ama-
tor din Videograme... ne arată cum imaginea începea să se identifice cu omul și cu istoria 
din fața ochilor săi. Prin destabilizări și anticalofilie, emoția revoluționară prindea aplomb. 
Ba chiar unii cameramani oficiali angajați fostului regim înregistrau cum revoluționarii au 
pus stăpânire pe Comitetul Central - putem vorbi aici o imagine sub caracterul imediatului 
temporal, în care prezentul stătea sub toate semnele. Fie în direct, fie în manifestațiile stra-
dale, în urmărirea lui Ceaușescu, buletine de știri de ultimă oră - istoria aparținea prezen-
tului, iar prezentul însemna imagine mediată. Uneori însemna chiar o imagine prin filmarea 
unui ecran, care să rămână pentru posteritate. Și tot în Videograme dintr-o revoluție putem 
găsi cea mai compactă și enunțiativă sinteză despre fenomenul Revoluției:

„Cameră și eveniment. Încă de la invenția sa, filmul pare că a fost des-
tinat pentru a face istoria vizibilă. A putut să portretizeze trecutul și să 
pună în scenă prezentul (...) Filmul a fost posibil pentru că există istoria. 
Ne uităm peste și trebuie să ne gândim: dacă filmul e posibil, atunci și 
istoria e, de asemenea, posibilă.”

Aș spune nu numai că e posibilă, dar toate deraierile și diversiunile care pleacă din fapte 
istorice ajung să fie discutate în aceleași medii în care au fost concepute. Această idee nu 
vorbește doar despre reciclarea unor evenimente, cât despre avansul mediei în ceea ce 
înseamnă prelucrarea și dobândirea noilor tactici de manipulare sau de afirmare autorefle-
xivă. În cinemaul românesc post-comunist s-a bătătorit found-footage-ul și ca răspuns în 
fața istoriei prin media, dar și ca o nevoie permanentă de chestionare a imaginii de înainte 
și după revoluție. Montajul se lasă să fie descoperit de către public autopromovându-se 
prin disjuncții flagrante dintr-o cheie narativă în alta, asemeni montajului racordat la un ci-
nema politic. În timp ce în non-ficțional cineaști precum Andrei Ujică, Harun Farocki, Dana 
Bunescu, Radu Jude și Raluca Durbacă au folosit arhive confruntându-le cu istoria oficială 
și ideologia, nici ficțiunea nu a scăpat de sub nevoia de a contura o nouă perspectivă asu-
pra istoriei recente. Apar și reacții în perioada de tranziție, în anii ’90, unde televiziunea 

10 Ovidiu Țichindeleanu, Autorul Autobiografiei lui Nicolae Ceaușescu, în revista Idea nr. 38, 2011

Videograme dintr-o revoluție (r. Andrei Ujică, Harun Farocki, 1992)

capătă și ea un rol în filmele de gen scăpate de sub cenzură. Relații între media și social 
au putut fi văzute și în Proba de microfon (1981) a lui Mircea Daneliuc, unde intercalările cu 
fragmentele din emisiunile social-educative de la TVR-ul vremii răspundeau unor chestio-
nări despre etica lor în scenariul narativ. Însă, după revoluție, media sau televiziunea erau 
văzute cu alți ochi atunci când erau incorporate drept contexte dramaturgice sau potența-
toare ale ficțiunii. În Stare de fapt (r. Stere Gulea, 1995) se pot vedea dinamici ficționali-
zate din culisele armatei și ale TVR-ului, influențate ideologic de valorile post-„fenomenul 
Universității”, cu antieroi atât din partea vechiului regim, cât și a noii democrații, cu armata 
care trage în popor și cu violență necenzurată din timpul evenimentului (aspecte pe care 
Hârtia va fi albastră (2006) de Radu Muntean le va recupera în maniera mai dedramatizată 
a NCR-ului). Revoluția televizată va face parte și din scenarii în sânul unor familii, oscilând 
între statutul de context al acțiunii și ușă deschisă către realitatea telespectatorilor în Cum 
mi-am petrecut sfârșitul lumii (r. Cătălin Mitulescu, 2006) și Cadoul de Crăciun (r. Bogdan 
Mureșanu, 2020). 

 Dileme din platou
Așadar, să spunem că întrebarea A fost sau n-a fost? (2006) rămâne încă pe masă și că 
Porumboiu a regrupat cu grijă în a doua parte a filmului mai multe efecte ale dinamicii 
post-comuniste care vorbesc despre societatea spectacolului și memorie. Dar dincolo de 
neînțelegerile de la pupitrul televiziunii de provincie care reușesc să dizolve tema, în plan 
formal se sedimentează căile prin care media continuă să se autocritice – de la personajul 
lui Jderescu (Teodor Colban) care se opune imaginii anticalofile ale mai tânărului camera-
man, la, după cum observă Victor Morozov, „(…) modul concret în care, la Porumboiu, eve-
nimentele Revoluției se mută din fața ochilor – pe ecranul televizorului sau pe stradă – în 
evocări memorialiste. Drept fundal al poveștilor spuse de invitați rămâne să figureze doar o 
imagine decrepită cu piața goală în care s-au derulat – sau nu – evenimentele pe vremuri. 
Accesul nemediat la Revoluție devine imposibil. Dacă a fost vreodată posibil rămâne, de 
asemenea, de dezbătut.”11

Imaginea din spatele actorilor rămâne să fie descrisă ca mapă psihogeografică prin care 
memoria refractată se supune la testul experienței. Și chiar și prin simpla simulare a direc-

11 Vezi o analiză mai aprofundată asupra tehnicilor din interiorul filmului în eseul Într-un oraş mic: 
Revoluţia Română, între Videograme dintr-o revoluţie şi A fost sau n-a fost? de Victor Morozov, publicat în 
Revista Transilvania, 2019, pag. 115-120
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tului în narațiune ni se arată că nu numai revoluția ca eveniment nu scapă nemediat, cât și 
discuțiile despre revoluție. Filmul de față ia medierea ca subiect pe mai multe căi. La nivel 
de imagine, prin zoom-uri și destabilizări ale camerei fără trepied, prezența fiecărei alegeri 
care simulează spontaneitatea afirmă prezența omului din spatele camerei. O astfel de 
estetică interoghează estetica monotonă de platou, fără prea multe experimentări pe plan 
vizual. Se vrea o imagine care dialoghează liber despre standardizările formate cu timpul 
asupra propriei mizanscene. În fond, și la Revoluție, ruperea de estetica oficială de până 
atunci făcea ca imaginea să se găsească într-o criză reprezentațională, în care spontanei-
tatea învăluia aparițiile televizate, oricât de orchestrate s-ar fi demonstrat ulterior că sunt. În 
plus, Porumboiu preia o tactică devenită deja uzuală în televiziune: cea de a ține o legătură 
strânsă cu telespectatorii prin intervențiile telefonice în direct. Cu privire la parcursul lui 
Tiberiu Mănescu (Ion Sapdaru), televiziunea devine iarăși tribunal mediat, unde opinia po-
pulară vrea să nu fie contestată. Cetățenii își capătă dreptul de a judeca parcursul „falsului” 
revoluționar și, implicați direct în emoția democratică, ei nu mai stau pur și simplu în fața 
ecranelor, ci mușcă cu îndârjire de puterea pe care o au acum ca participanți în acțiunea 
de la televizor. 

Înainte a vrea să se răspundă la enigma „A fost sau n-a fost Revoluție la noi în oraș?” se 
poate încerca o definire a revoluției. Într-un anumit sens, Revoluția a pătruns în mai toate 
casele cu televizor, odată cu imaginea sa ca istorie. Evenimentul a revoluționat atât rapor-
turile dintre societate și media, dar și între media și istorie, lăsând-o pe cea din urmă să 
existe atâta timp cât se va lăsa printre codurile imaginii. Urmările Revoluției nu au altunde-
va să fie discutate decât prin prisma televiziunii și cinemaului. Fie la nivel de discurs oral, 
scris sau audio-vizual, specificul Revoluției iese din toți rărunchii ca citare permanentă 
a imaginii sale mai întâi de toate. Căci, din acel moment poate că e just să spunem că 
imaginea a luat-o înaintea istoriei și istoria a trebuit să țină pasul cu cel de al doilea sens 
al său , cel de „a nara cele întâmplate”12. Revoluția trăită sub impresia dată de caracterul 
imediatului a schimbat raportarea și la spațio-temporalitate, nedevoalându-și certitudinea 
istorică în timpul directului. Ea a stat la cârma producerii și reproducerii de evenimente is-
torice prin coduri digitale până aproape de implozie. Însă, un atuu al digitalului e că trebuie 
să își găsească în permanență noi tehnici și tehnologii pentru a exista, a se autoreproduce 
și pentru a tinde înspre a atinge efemerul. La fel ca media, Revoluția e pretutindeni și devi-
ne tot mai greu de definitivat totalitatea spațiilor pe care le cuprinde. Asta pentru că nu ne 
putem referi la Revoluție doar ca luptă interumană sau raport social, ca promovare de noi 
valori și de recăpătare a încrederii naționale pentru un anumit timp. E un întreg fenomen 
răspândit prin și cu media. Adevărul istoric devine vid. Imaginea Revoluției rămâne iconică 
din această privință.

12 „Istoria are un dublu sens: «a se întâmpla» şi «a nara cele întâmplate». [...] Dar poate și să combine 
fenomene care n-au existat încă, într-un mod care n-a existat încă, iar apoi să le facă să se deruleze. Asta 
înseamnă a nara nu doar ceea ce a fost sau poate că a fost, ci a face să se deruleze acum ceea ce poate că 
a fost: a anticipa viitorul, nu doar ca utopie sau science-fiction, ci ca eveniment prezent. [...] Nu doar să nareze 
ceea ce s-a întâmplat (posibil sau real), ci să facă să se întâmple [...].”, Vilém Flusser în eseul Gestul filmic, 
Gesturi, ed. Idea Design & Print, Cluj, 2015, pag. 113-114

A fost sau n-a fost? (r. Corneliu Porumboiu, 2006)

Cadoul de Crăciun (r. Bogdan Mureșanu, 2018)

Videograme dintr-o revoluție (r. Andrei Ujică, Harun Farocki, 1992)
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Audiovizualul în opoziție.
Gândirea critică în eseuri video și cinema-eseu

de Diana Smeu

Notă: Irina Trocan, autoarea volumului subiect al acestui text, mi-a fost cadru didactic în 
timpul cursurilor la UNATC. În anul II, Irina a susținut un curs intitulat „Jurnalism de film” 
la care am – și unde am întâlnit și studiat, timp de un semestru întreg, conceptul și for-
mele eseului-video. Totodată, Irina mi-a lansat invitația de a scrie pentru revista online 
Acoperișul de Sticlă. Menționez aceste detalii pentru a fi mult mai clară postura mea de 
redactor a acestui text în raport cu relația mea cu Irina Trocan.

Audiovizualul în opoziție. Gândirea critică în eseuri video și cinema-eseu a apărut în anul 
2020 și pornește de la lucrarea de doctorat a Irinei Trocan, acum lector universitar la Facul-
tatea de Film din UNATC București, critic de film, autoare și coordonatoare a unor importan-
te volume și antologii de texte critice scrise în limba română și engleză. Așa cum subliniază 
și subtitlul volumului, interesul autoarei constă în a dezbate și descrie moduri de a gândi cri-
tic prin utilizarea de imagini. Punctul gravitațional este specia de eseu-video, pe care autoa-
rea o explorează mai ales din prisma potențialului didactic1 și prin contextualizarea acesteia 
în tradiția altor forme proxime, precum emisiuni TV, documentare found-footage sau alătu-
rând instrumente împrumutate de video-eseiști din alte tipuri de cinema. Dar acest rezumat 
nu face dreptate interesantei extinderi cu care Trocan, mizând pe asocieri și conexiuni, se 
desprinde de interesul principal pentru a naviga în jurul altor preocupări conexe: formele 
și importanța unui cinema politic, provocator din punct de vedere estetic și stilistic, ca mod 
de resuscitare a unei „conștiințe istorice”2. Cum anume se creează discursuri critice despre 
cinema, istorie și societate prin multitudinea de tehnici virtuale, digitale, analog, care au 
existat sau care vor tot prospera, este întrebarea care se regăsește în demersul autoarei.
1 Irina Trocan, Audiovizualul în opoziție. Gândirea critică în eseuri video și cinema-eseu, Idea, 
Cluj-Napoca, 2020, p. 53.
2 Ibid, p. 189.
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Este important să situăm apariția volumului în contextul editorial al vremii. Cărți și lucrări 
despre cinema nu se prea editează, iar un volum despre procedee de analiză și privire 
pare a fi de la bun început direcționat către un public interesat de domeniul audiovizual în 
formele sale mai puțin ortodoxe. Însă asta nu face ca apariția unui astfel de volum să nu 
fie complet necesară pe piața de carte din România, căci Audiovizualul în opoziție, până 
la urma urmei, face accesibile ani și decenii de gândire despre cinema și audiovizual, re-
zumate și aranjate la fel de eficace ca în cadrul unui curs universitar de specialitate. Acest 
aspect face ca volumul de față să fie singular și, în aceeași măsură, extraordinar prin lucidi-
tatea și plaja de situații și obiecte discutate. Aș putea scrie despre contribuția lui Trocan ca 
fiind de însemnătate internațională – să nu mai precizez de faptul că aceasta a introdus în 
catedra de Filmologie de la UNATC preocuparea pentru eseu-video, care acum a devenit o 
formă de practică și examinare în cadrul cursurilor. Am avut ocazia de a participa la câteva 
workshop-uri de critică de film dedicate criticilor din Europa de Sud-Est și Est în anii trecuți, 
unde am înțeles faptul că eseurile-video nu sunt neapărat o formă familiară – asta pentru 
că în anumite țări întârzie să apară universitari (sau chiar critici) pasionați de un astfel de 
discurs, ceea ce face ca forma scrisă a criticii să rămână obiectul de lucru. Ceea ce doresc 
să subliniez prin această comparație este faptul că domeniul criticii de film din România a 
reușit să înainteze pe acest teren (extrem de bine situat în alte spații geografice) prin in-
tervenția fermă și hotărâtă a lui Trocan de a explora mediul atât individual, cât și împreună 
cu studenții de la Scenaristică-Filmologie. Iar odată cu apariția Audiovizualul în opoziție, se 
poate remarca că există această biblie locală a tradițiilor videografice.

Cel mai puternic atuu al volumului constă în amintita pânză de păianjen teoretică care se 
ramifică în fiecare capitol și parte a lucrării. Autoarea își ia timp să navigheze cu grijă prin is-
toria cinemaului non-ficțional, pentru a izola precedente ale utilizării imaginii în scop ilustra-
tiv, didactic, critic, amintindu-i, printre alții, pe Mark Rappaport, Marlon Riggs sau pe Jean-
Luc Godard, în prima parte a volumului. Urmează apoi un capitol îndeajuns de exhaustiv 
despre eseuri-video - cu exemple de practici, metode de utilizare și accesibilitate – care 
este foarte atrăgător. Autoare nominalizează creatori de eseuri-video și adeseori discută pe 
studii de caz specifice, făcând apel atât la o discuție formală asupra modului de realizare 
a eseului-video și a efectului scontat, cât și la puncte de vedere menite să contextualizeze 
specia în raport cu anumite problematici – precum chiar asumarea obiectului videografic 
ca fiind o formă validă de critică, cu implicații teoretice revelatoare, în sistemul educațional, 
de pildă.

Pentru că volumul de față invită la o analiză a modului de gândire asupra imaginii, câteva 
dintre capitolele sale vizează o reactualizare a perspectivelor asupra filmului-eseu și a unor 
genuri documentaristice, precum filmul de montaj, care prezintă mijloace și tehnici pe care 
le împrumută și video-eseiști. De altfel, aceste specii nu se aseamănă doar din punct de 
vedere formal, dar au în comun și elementul speculativ, investigativ, care naște diverse 
ramificații în ceea ce privește discursul despre realitate, istorie și despre reciclarea unor 
obiecte culturale produse anterior.

Trocan poartă o discuție despre subiectivitate-obiectivitate de-a lungul lucrării, chestionând 
imaginea în capacitatea ei de a ridica probleme în ceea ce privește nivelul de implicare 
și manipulare ideologică. Autoarea pornește de la filmul sovietic de montaj pentru a de-
monstra că obiectivitatea este imposibilă, pentru ca apoi să se refere la filme precum 13th 
(r. Ava DuVernay, 2016) și Did You Wonder Who Fired the Gun / Te-ai întrebat cine a tras 

focul de armă? (r. Travis Wilkerson, 2017) cu scopul de „a arăta cum trec de la povești 
personale ale unor indivizi afro-americani la probleme de reprezentare rasială în cinemaul 
american”3. Astfel, un punct forte este faptul că discursul iluminează, concomitent cu a 
deconstrui limbajul audiovizual, asupra unor problematici de natură social-politică și a mo-
dului în care acestea sunt chestionate în domeniul audiovizual. De la exemplele de mai 
sus, Trocan amintește și de al Treilea Cinema, unde o interesează cu precădere Amintiri 
despre subdezvoltare / Memorias del subdesarrollo (r. Tomás Gutiérrez Alea, 1968), ca un 
reprezentant al unui tip de cinema angajat politic care reușește să îmbine mai multe moduri 
cinematografice, oscilând între un registru autoreflexiv și unul predispus spre comentarea 
realității factuale. Din acest punct, Trocan face un pas înainte către 2020, când trei foarte 
bine cunoscuți video-eseiști (Kevin B. Lee, Will DiGravio și Cydnii Wilde Harris) au compilat 
o listă de eseuri-video cu tematici rasiale, în momentul mișcării #BlackLivesMatter. Autoa-
rea analizează ceea ce este comun la această serie de creații videografice, evidențiind mo-
duri de captare a realității, în vena demersurilor documentaristice, dar rafinate în urma unor 
procese tehnologice moderne (precum persistența canalelor social media și ce presupune 
acest spațiu pentru diseminarea informațiilor audiovizuale, care le lipsea titanilor tipurilor de 
cinema menționate de către autoare în capitolele volumului).

În acest fir interconectat de idei și tradiții cinematografice și videografice, Irina Trocan reu-
șește să se miște lucid, extrem de bine și calculat, pentru a surprinde tot ce conduce și tot 
ce pornește de la un eseu-video, în totalitatea complexității și antecedenței sale istorice. În 
paralel, autoarea își construiește un discurs care are în vedere etica practicii în domeniu, 
punând accent pe rolul copleșitor pe care materialul audiovizual îl are în a negocia perspec-
tive, mula idei și opinii, prin comentariul pe care-l aduce ori realității pe care o filmează și 
ambalează, ori obiectelor pe care le folosește pentru a demonstra teze. Trocan este fidelă 
acelor opere care se află de partea umaniștilor – aspect îmbucurător, care se simte foarte 
bine în marea teoretică, care nu se epuizează cu nicio ocazie.
 

3 Irina Trocan, op. cit,  p. 117.



Cotații filme

Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (r. Radu Jude)

colectiv (r. Alexander Nanau)

Minari (r. Lee Isaac Chung)

Mia își ratează răzbunarea (r. Bogdan Theodor Olteanu)

Summer of ‘85 (r. François Ozon)

Câmp de maci (r. Eugen Jebeleanu)

Otto Barbarul (r. Ruxandra Ghițescu)

Never Rarely Sometimes Always (r. Eliza Hittman)

Just Don’t Think I’ll Scream (r. Frank Beauvais)

The Nest (r. Sean Durkin)

Wheel of Fortune and Fantasy (r. Ryusuke Hamaguchi)

What Do We See When We Look at the Sky?
 (r. Alexandre Koberidze)

Days (r. Tsai Ming-liang)

Malmkrog (r. Cristi Puiu)

Daria Barbu

— capodoperă — trebuie văzut — merită văzut

Dalesia 
Cozornici

Noi împotriva noastră (r. Andra Tarara)

Acasă (r. Radu Ciorniciuc)

Quo Vadis, Aida? (r. Jasmila Žbanić)

Another Round (r. Thomas Vinterberg)

Annette (r. Leos Carax)

— poate fi văzut, în lipsă de alternative — pierdere de vreme

Flavia Dima Teodora Leu Ștefan Ristea Diana Smeu Petra Torsan
Iulia 

Necșulescu
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