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Numărul 28_
Reviste de cinema

-demitizarea-

Să ne punem față în față cu patru monștri sacri 
– Cahiers du cinéma, Positif, Film Culture și 
Filmkritik – a reprezentat atât un act autoreflexiv, 
în care ne-am folosit de anumite politici editoriale, 
tradiții și practici ale revistelor discutate pentru 
a le raporta ulterior la activitatea noastră, cât și 
o misiune demitizantă. Nu suntem atât de naivi 
încât să credem că aceste monografii vor elimina 
complet folosirea semidoctă a termenului de 
autor ca sinonim pentru regizor sau refrenul care 
spune că filmul experimental nu poate fi analizat, 
însă suntem optimiști. Demitizarea este o misiune 
nobilă, lucru demonstrat și de James Naremore 
în Actoria în cinema, de Andrei Gorzo în eseul 
său despre Alex. Leo Șerban, și, până la un anumit 
punct, de Michael Casper în eseul despre trecutul 
lui Jonas Mekas. Căci inexactitățile, filistinismul și 
legendele nu își au locul în critica și teoria de film. 

Revistele de cinema rămân unul dintre cele mai 
fascinante și puțin accesibile subiecte de studiu, 
dată fiind lipsa unei arhivări serioase. Datorită (sau 
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din cauza) unor polemici care au avut ca subiect 
primul număr lansat de actuala redacție, am avut 
ocazia să remarcăm lacune în discursul public 
despe reviste de specialitate. Lipsa unui număr 
satisfăcător de astfel de reviste în istoria recentă a 
României este, evident, una dintre cauzele acestui 
discurs defectuos. Termeni precum formalism și 
grilă politică încă par să se excludă unul pe altul 
pentru (prea) mulți critici autohtoni, iar tradiții 
pionierate încă de secolul trecut, cum e acordarea 
de note nui unor filme, încă par blasfemice. În 
acest context, riscăm să devenim pedanți în 
textele pe care urmează să le citiți, însă cu scopul 
de a umple un gol.  

Ce-mi rămâne de spus este că plănuim o mai 
mare atenție pentru cărțile de cinema, traduceri 
și mediul festivalier în paginile revistei, în timp ce 
la cineclub vom urma aceeași promisiune a unui 
canon cinematografic alternativ. Ca de obicei, în 
paginile care urmează veți observa semnături ale 
redactorilor deja familiari, ale unor redactori noi 
și ale unor colaboratori pe care ne bucurăm să îi 
avem în revistă. 

După un an de proiecții am ajuns la concluzia că 
cel mai mult învățăm la cineclub, prin schimbul de 
idei pe care îl avem cu publicul. În aceste condiții, 
invităm publicul să își asume riscul de a deveni 
pedant în continuare, alături de noi, în Sala Cinema.

Călin Boto
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L.E. 
Acest număr îi este dedicat lui Jonas Mekas.
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1_Cronică
O afacere de familie/ Manbiki kazoku
Japonia, 2018
regie: Hirokazu Koreeda
scenariu: Hirokazu Koreeda
imagine: Ryûto Kondô
montaj: Hirokazu Koreeda
muzică originală: Haruomi Hosono
distribuție: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, Jyo Kairi, Miyu Sasaki

Aș vrea să spun despre „O afacere de familie“/ „Manbiki kazoku“ că ar fi un fel de gură 
de aer proaspăt – o mult-așteptată schimbare de paradigmă în cinemaul lui Hirokazu 
Koreeda, după multe filme nu neapărat mediocre, dar destul de cramponate în niște 
formule clasice ale unui feel-good cinema. Poate ar fi mai potrivit să îl numesc o gură 
de aer rece, pe de-o parte pentru că există o anumită prospețime, dar a unui regizor 
care cochetează cu noi perspective ale acelorași teme, acum mult mai amprentate de 
cinism, iar pe de altă parte, pentru că – permiteți-mi în continuare metafora – aerul 
rece are o anume calitate de a te scoate din zona de confort. În acest sens, „Manbiki 
kazoku“ este probabil cel mai important și cel mai relevant punct de cotitură din 
filmografia recentă a regizorului, o ieșire dintr-o cantonare în niște formule destul 
de comode și de inofensive, o îmbrățișare a unui aparat critic mult mai incisiv, mai 
evident și mai solid articulat. 

Schimbarea nu este radicală, Koreeda nu și-a întors cu susul în jos întregul univers 
tematic și nici modul de a face filme, ba chiar înglobează sintetic multe din direcțiile 
abordate în filmele anterioare – relațiile interumane, noțiunea de familie, sărăcia și 
criminalitatea, problemele clasei de jos – precum și readuce în atenție fețe cunos-
cute ale filmelor sale anterioare – Lily Franky și Kirin Kiki. Filmul pare o continuare 
naturală a filmografiei sale, cu precădere a arealului abordat de „Nimeni nu știe“/ 
„Dare mo shiranai“ (2004), alt preferat la Cannes, prin elaborarea unui discurs des-
pre copii abandonați, și de „Așa tată, așa fiu“/ „Soshite chichi ni naru“ (2013), prin 
problematizarea noțiunii de familie biologică și chestionarea importanței relațiilor 
de sânge. Această preocupare față de tema familiei, în diverse situații, adesea într-o 
formă scindată sau „dereglată“, devine specifică pentru Koreeda, regăsindu-se și în 
„O zi în familie“/ „Aruitemo aruitemo“ (2008), „I Wish“/ „Kiseki“ (2011) sau „Our 
Little Sister“/ „Umimachi Diary“ (2015). „Manbiki kazoku“ reia această linie de gân-
dire – rămânem la momente de afecțiune și de tandrețe familială, cu bunicuța dulce 
desfăcând apoteotic o mandarină, cu cei cinci petrecând o zi la mare –, dar acum, 
pe lângă purul impact emoțional, aceste momente deservesc în mod mult mai clar o 
componentă critică, un mesaj mult mai incisiv – o familie netradițională poate să fie 
mai „familie“ decât una tradițională. Dacă în „Așa tată, așa fiu“ problema legăturilor 
de sânge era mai degrabă legată de o chestiune a paternității și a masculinității și 
vedeam două familii la fel de iubitoare, în moduri diferite, acum vedem o perspectivă 
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de Teodora Leu
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mai nuanțată, care pune sub semnul întrebării și validitatea relațiilor dintre mem-
bri în contextul unor părinți abuzivi (Yuri) sau în contextul în care există un interes 
financiar la mijloc (relația dintre bunică și cei doi părinți). 

Incisivitatea filmului e potențată în mare parte și de poziția din care pleacă, de 
statutul pe care filmografia regizorului nipon și-a format-o în ultimii douăzeci de 
ani. Tematic și tehnic, Koreeda este convențional și tradițional, nu într-un sens pe-
iorativ, ci mai degrabă într-un sens al cinemaului narativității clasice, al unui limbaj 
universal, în genere accesibil tuturor categoriilor de vârstă, public friendly și, am 
putea zice, cu puține tangențe cu subculturile sau culturile de nișă. Cu voia sau fără 
voia lui, Koreeda a devenit un fel de regizor național, o expresie destul de racordată 
(criticându-le sau nu) la valorile de bază ale societății nipone contemporane, socie-
tate încă puternic conservatoare și adânc înrădăcinată în niște linii de gândire tra-
diționale. Oricât de mult am putea afirma măiestria sau finețea lui Koreeda, oricât 
de potente i-ar fi scenariile, ca personaje și ca acțiune, filmele sale rămân acelea ale 
unui cinema de familie cu care se poate empatiza ușor, la care se plânge ușor, prin 
faptul că (pare-se până la „Manbiki kazoku“) a cultivat o serie de teme îndrăgite de 
japonezi – familia, prietenia și camaraderia, sub egida unui întotdeauna revendicabil 
simț al speranței, nu în moduri neapărat diferite de cum ar face-o multe seriale nipo-
ne de televiziune sau alte producții de consum, ci în moduri poate mai rafinate și mai 
echilibrate, mai ramificate ca problematizare. Astfel, cu atât mai inconfortabil devi-
ne mesajul lui Koreeda cu cât se adresează unui public larg, aderent unor concepții 
tradiționale, cu cât expune niște tipologii discreditate de statu quo. Koreeda e mult 
mai implicat ca până acum în a atrage atenția asupra problemelor pe care societatea 
niponă le bagă sub preș – violența domestică, sărăcia, populația bătrână abandonată.

Tipologic, familia din „Manbiki kazoku“ nu mai rezonează mimetic cu modelul 
japonezului tipic al clasei de mijloc – este fix opusul lui, este un fel de compendiu al 
tuturor categoriilor sociale și de vârstă pe care societatea japoneză contemporană 
le marginalizează și le discreditează. Avem de a face cu cei care întreprind munca de 
jos: tatăl muncitor pe șantier, mama lucrând în fabrică, sora lucrând într-un fel de 
bordel, în contrast cu glorificații salarymen japonezi, și avem de a face și cu cei care 
sar peste codurile de reguli ajungând la delicte minore, transferate de la o generație 
la alta pentru a supraviețui. Ceea ce pare Koreeda să argumenteze este că „și aceștia 
sunt oameni“, că există valoare în sărăcie, poate uneori chiar mai multă bunătate și 
apreciere decât în mediile „normale“ (pentru o societate în care clasa de mijloc este 
majoritară). Cei care nu au sau nu au avut sau nu pot avea (cum personajul mamei 
nu poate avea copii biologici) devin într-un final mai capabili de a aprecia ceea ce li 
se oferă. Totuși, filmul nu e apologetic și personajele din „Manbiki kazoku“ nu sunt 
deloc niște idealuri de virtute, comițând o serie de ilegalități mai mici sau mai mari 
(cum ne este dezvăluit către final). Se potențează, astfel, o serie de probleme de mo-
ralitate și de transferuri de vină (cel mai bine exemplificate de felul în care furtul se 
învață de la tată la Shota și de la Shota la Yuri). Ideea de familie e o sabie cu două 
tăișuri – oare stau cu bunica doar ca să profite de pensia ei? Oare o adoptă pe Yuri 
ca să o salveze sau ca să umple un gol al copilului pe care nu îl pot avea? Acolo unde 
le lipsește moralitatea, personajele par să compenseze prin unitatea și bunătatea pe 
care această încropită familie o oferă, prin dragostea sinceră față de cei doi copii, ceea 
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ce îi face greu de învinuit. Aici intervine ingenios abilitatea de manipulare narativă a 
lui Koreeda – după aproape două ore în care empatizăm cu personajele, în care putem 
să ajungem să le scuzăm micile furturi din magazine, Koreeda reorganizează întregul 
sistem de relații dintre personaje și dezvăluie elementul impardonabil – crima. Într-
un montaj de interviuri la prim-plan în care poliția investighează situația lui Yuri, 
Koreeda pare să desfășoare propria investigație, să se adreseze direct spectatorului. 
Pare să apeleze la umanitatea lui, la propriul sistem moral – cât de scuzabili sunt 
adulții din film? Este omul care a comis o dată o crimă universal rău?

Koreeda nu a venit niciodată ca un acuzator, a fost doar un fin observator care a 
criticat în perspectivă, dar a cărui blamare nu a fost niciodată atât de direct formula-
tă. Dacă înainte comentariul social al filmelor sale se dizolva într-o emotivitate pu-
ternică și, într-o anumită măsură, conflictele, rezolvate sau nu, conduceau către o re-
stabilire a păcii și a echilibrului, în filmul de față analiza societală nu e deloc evazivă. 
În alte filme ale regizorului nu regăsim atât de puternic acest simț de răspundere, 
această idee că nu există o vină clară și că nu se poate trăi într-o moralitate perfectă. 
Problemele expuse nu se soluționează, de această dată – Yuri se întoarce la părinții 
săi abuzivi, Shota e desprins dintr-o familie „adevărată“, iar vina morală, chiar dacă 
din punct de vedere justițiar se procedează corect, pare să persiste. Revenirea la un 
echilibru inițial este mai degrabă revenirea la un dezechilibru inițial, în care caren-
țele societății merg mai departe.

Poate „Manbiki kazoku“ nu e neapărat un film incomod, încă își păstrează acea 
regăsire universală, acea puternică sensibilitate emoțională a cotidianului moștenită 
de la Ozu și acel simț de cumva-totul-va-fi-bine, un lirism al claselor de jos. Există 
acel simț de speranță specific lui Koreeda, speranță creată de oameni între ei, o anu-
me căldură tipică. Filmul pare să abunde în continuare în serenitate, dar, totuși, de 
această dată, regizorul pare să sugereze că serenitatea poate este mai șubredă decât 
am crede, că orice lucru ascuns sub covor o să iasă la iveală la un moment dat.

1_Cronică
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România, Germania, Republica Cehă, Bulgaria, Franța, 2018
regie: Adina Pintilie
scenariu: Adina Pintilie
imagine: George Chiper-Lillemark
montaj: Adina Pintilie
muzică originală: Ivo Paunov
distribuție: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein

de Bogdan Balla

Touch Me Not  
Nu mă atinge-mă

15

Imaginea cinemaului românesc în festivalurile internaționale a fost asociată timp 
de  aproape două decenii Noului Val Românesc în toate formele sale de manifestare, 
în special în formule realiste, filme construite fie în jurul perioadei comuniste, fie în 
prezent, dar jonglând cu termeni deja consacrați: căsnicia, raportul dintre cetățean 
și instituții, problema emigrării, crima și consecințele ei morale asupra omului etc. 
„Touch Me Not“ al Adinei Pintilie nu marchează sau impune neapărat vreo nouă di-
recție, dar se depărtează major de standardele clasificabile ale filmului românesc și, 
de fapt, ale unei încadrări în general. 

Debutul lui Pintilie e conceput ca un hibrid între documentar și ficțiune, subsumat 
unui scop terapeutic: de a ajunge la un soi de confort cu propriul corp, cu propria se-
xualitate și cu sexualitatea altora. „Touch Me Not“ e o investigație a intimității și în 
același timp un demers care își propune să demitizeze înțelegerea comună privind 
standardele de frumusețe. Latura documentară și cea ficțională adesea se îmbină și 
se amestecă, lăsând în mod mai mult sau mai puțin deliberat unele ambiguități. În 
orice caz, filmul se propune ca o experiență terapeutică pentru cei implicați și pentru 
Pintilie însăși, care e de altfel una din prezențele cheie ale filmului, alături de Laura 
(Laura Benson), care suferă de o fobie severă de a fi atinsă, ceea ce face imposibil ori-
ce raport sexual. Pintilie e de fapt cea care caută răspunsuri din partea Laurei, prin 
intermediul căreia caută să-și răspundă sieși la întrebări legate de propria intimi-
tate. În aceeași cheie, Pintilie își propune să creeze un corespondent între persona-
je și identitatea reală a actorilor, așa că nu apelează la nume ficționale și în același 
timp valorifică propriile lor realități trupești. Tomas (Tómas Lemarquis) și Christian 
(Christian Bayerlein) frecventează sesiuni de terapie de grup al căror rol nu e foarte 
detaliat, însă care par a fi menite în a-i ajuta să se împace cu propriile lor defecte 
(sau ceea ce oamenii percep a fi defecte prin filtre comune, standardizate) și să dez-
volte prețuire de sine tocmai prin interacțiunea cu „defectele“, condițiile medicale 
ale celorlalți participanți la aceste sesiuni. Atât Tomas cât și Christian își împărtă-
șesc pe parcurs experiențele cu aceste condiții (nu există neapărat un corespondent 
real, dar putem presupune că experiențele lor adaptative în realitate ar fi putut fi 
similare cu cele descrise de ei în film). La 13 ani, Tomas își pierde tot părul după ce e 
diagnosticat cu alopecia universalis. Povestește cum de la băiatul „normal și chipeș“ 
ajunge să fie considerat și să se considere un ciudat. La rândul său, Christian suferă 
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de atrofie musculară spinală. Amândoi însă ajung să-și accepte corpurile. Întrebat 
fiind care e partea preferată a trupului său, Christian numește cu franchețe penisul, 
pentru că deși aproape toate membrele sale sunt atrofiate, penisul a rămas printre 
cele perfect funcționale, iar plăcerea sexuală alături de soția sa îl ajută să se rapor-
teze altfel la normele de frumusețe social impuse, care de altfel îi sunt indiferente.

Demersul lui Pintilie trece de simpla exploatare shock value a nudității. Tomas și 
Christian par mai degrabă niște modele prin care regizoarea încearcă să arate cu de-
getul că a impune și a căuta standardele de frumusețe pe care societatea le impune 
e problematic nu doar pentru că rănește și duce la obiectivare, ci și pentru că e com-
plet incongruent cu ce înseamnă de fapt sexul, adică ceva riguros legat de intimitate, 
consens, confort mutual.

Laura caută să-și învingă anxietatea de a fi atinsă cu ajutorul Hannei (Hanna 
Hofmann), o persoană transgender pe care o cunoaște online prin intermediul unei 
platforme de videochat. Hanna o ajută să dezvolte control asupra anxietății sale prin-
tr-un fel de exerciții de relaxare, îi vorbește despre viața sa și despre perioada de tran-
ziție pe care a început-o la 50 de ani. Ce încearcă Laura să învețe, să preia de la Hanna 
e confortul ei cu propriul corp, care e departe de standardele mainstream și pe care 
îl etalează nonșalant, arătându-i metode de masturbare. Un alt „ghid“/ terapeut e 
Seani (Seani Love), care conchide că procesul de vindecare e unul lung, iar adaptarea 
vine prin înlăturarea sentimentelor de furie care apar odată cu exercitarea dorințelor 
sexuale masculine față de care Laura nu e pregătită și ca atare răspunde prin această 
fobie. Seani o încurajează să răspundă furiei cu furie: răcnetele ei terapeutic-elibe-
ratoare devin din ce în ce mai puternice, până când colapsează, plângând, pentru ca 
mai apoi Seani să-i ceară permisiunea de a-i gusta lacrimile, un aparent fetiș al său.

Voaioristic, prin intermediul unui teleprompter, Pintilie se află într-un dialog 
aproape constant cu Laura, care i se confesează. Această abordare, foarte abilă, e 
strâns legată de latura documentară a filmului, pentru că menține rolul activ al 
spectatorului, îl detașează voit de autosuficiența escapismului și îi reamintește de 
realitatea problemei, îl invită, poate, la autoreflexivitate, autoanaliză. Printr-un joc 
de inversiune, i se confesează și Pintilie Laurei, mai spre final, când îi ia locul în fața 
teleprompterului, iar Pintilie observă că din postura de privit, și nu cea de privitor, 
între tine și celălalt apare o barieră emoțională mai greu de ridicat, care îngreunează 
obținerea unei confesiuni complet oneste.

Detașată de orice latură documentară e relația dintre Tomas și Mona, cea din 
urmă hotărând fără vreo explicație să încheie legăturile cu Tomas. Ăsta e de altfel și 
pretextul pentru care acțiunea filmului se mută o perioadă într-un club BDSM, unde 
Tomas o găsește pe Mona după mai multe căutări. Secvențele sunt caricaturale, ne-
nuanțate și abuzează de clișee ale culturii BDSM, ceea ce a și atras critici, mai ales 
că relația celor doi nu sfârșește în niciun fel până la urmă. Totuși, în ciuda acestor 
portretizări schematice, acel sex club e un topos important unde personajele își con-
tinuă propriile descoperiri intime. Tot în acel club Tomas dă cumva peste Christian 
alături de soția sa, Grit (Grit Uhlemann), făcând sex.

Într-adevăr, mesajul filmului e concentrat pe învingerea vulnerabilității, atingerea 
confortului de sine, sentimentul de siguranță și intimitate, idei aparent total opuse 
unui club BDSM, unde primordiale devin submisivitatea, dominarea, supunerea în 
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fața dorințelor sexuale ale celuilalt și, cu toate acestea, acel loc dă posibilitatea ex-
plorării. A considera că ele se exclud automat înseamnă tocmai a lăsa idei generice 
despre cultura BDSM să devină prevalente și a ignora în același timp interesul fil-
mului pentru forme (și explorări) sexuale alternative construite în jurul consensului 
și confortului reciproc. Tot Tomas e cel care pe parcursul filmului învață să devină 
receptiv în fața propriei vulnerabilități și care, pentru prima dată, se dezleagă de un 
soi de condiționare socială masculină care impune restricții privind emotivitatea. 
Într-o perspectivă patriarhală, emoțiile și vulnerabilitatea sunt aspecte rezervate 
exclusiv femeilor și tocmai acest tip de deschidere către vulnerabilitate amenință 
sexualitatea patriarhală care funcționează strict pe premisa supunerii și dominației.

Reacțiile critice provocate de film au fost foarte variate, unele afirmații aproa-
pe îndreptându-se spre misoginism. A fost considerat „frivol“ și „naiv“1, argumen-
tându-se chiar că fobia sexuală a personajului feminin e cel mai puțin interesant 
lucru legat de ea și că preferabil ar fi fost un aspect cu adevărat inteligent și impor-
tant al vieții ei2.  În același timp au existat abordări ultraformaliste care nu discută 
elementele esențiale ale demersului său, de a învinge clișeele privitoare la sexualitate 
pe care societatea le varsă asupra noastră. Sunt perspective care analizează excesiv 
elementele de subplot, pe care filmul nu le discută în detaliu, cum ar fi legătura din-
tre tatăl Laurei și anxietatea sa sexuală. Însă se ignoră faptul că filmul funcționează 
mai mult pe premise terapeutice decât narative. Sunt voci care nu au văzut nimic 
autentic sau necesar în nevoia de a elimina aceste tipare sexuale patriarhale. 

Sexul nu e ceva rezervat unei anumite categorii de oameni și apare în forme foar-
te variate (fie că se întâmplă într-un club BDSM sau nu). Nu doar oamenii „frumoși“ 
sunt dezirabili sexual și iubiți, iar perpetuarea unor astfel de credințe e foarte pro-
blematică pentru că așază oamenii incapabili prin propria lor natură de a se ridica 
la astfel de standarde, cum e cazul lui Christian, într-un soi de excluziune (deși ei 
există și sunt o parte a societății, cum de altfel și Hanna, care trece printr-o perioadă 
de tranziție, există, iar intimitatea și dragostea pot fi părți comune ale vieților lor). 

Debutul Adinei Pintilie e impresionant tocmai prin efortul său de a evita relati-
vizarea problemelor emoționale legate de sexualitate, care e un fapt interdependent 
de iubire și intimitate și implicit de sentimentul de vulnerabilitate, care uneori poa-
te deveni copleșitor, dar care nu trebuie combătut printr-o reechilibrare de putere 
și dominație. În ciuda unei maniere pe alocuri ermetică în tratarea personajelor, 
„Touch Me Not“ capătă relevanță pentru că evită categorii, atât stilistic, cât și prin 
propunerea sa, un demers care „nu vine din aria cuvintelor“ după cum îl numește 
Pintilie într-una din discuțiile sale cu Laura.

1Peter Bradshaw, „Berlin 2018: shallow, silly Golden Bear winner Touch Me Not is a calamity for the festival“, <https://
www.theguardian.com/film/2018/feb/25/berlin-film-festival-2018-golden-bear-winner-touch-me-no-calamity> , pub-
licat pe 25.02.2018, accesat pe 12.01.2019.
2 Ibid, „Cât despre Laura, sexualitatea și problemele ei sexuale sunt cel mai puțin interesant lucru la ea: pare deșteap-
tă, incisivă, interesantă. Măcar de-ar fi fost lăsată să vorbească, dar să vorbească cu adevărat, despre viața și ideile ei.“
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„Toți vor zice că este autobiografic“, râdea Orson Welles într-un interviu, vorbind 
despre un proiect abia început, „dar nu este“. Astăzi, este totuși greu de crezut. 
Ultimul lungmetraj semnat de regizorul american, apărut la mai bine de treizeci de 
ani de la moartea sa, reconstituie schematic atmosfera industriei cinematografice 
șaptezeciste – New Hollywood, satirizând-o, pe deoparte, omagiind-o, pe de alta, dar 
niciodată fără a reliefa amprenta propriei experiențe ca cineast și mai ales ca om. 
Istoria realizării lui – o producție complicată, întreruptă și reluată de mai multe ori 
de-a lungul timpului – oglindește chiar povestea încâlcită pe care o spune filmul. În 
anii ’70, îmbătrânitul regizor Jake Hannaford (John Huston), deopotrivă aclamat și 
controversat, se reîntoarce la Hollywood după un exil lung de douăzeci de ani pen-
tru cântecul său de lebădă – „The Other Side of The Wind“. Fiindcă nu beneficiază 
de suficientă finanțare pentru a-l încheia, Hannaford cade pradă exceselor, contem-
plând amar moștenirea pe care o lasă în urmă, aflăm din slideshow-ul de început, 
chiar după aniversarea sa. Déjà vu? 

Gândit ca un soi de magnum opus, filmul e construit pe o structură narativă expe-
rimentală care aduce laolaltă cadre formal distincte, dar legate ca sens prin dialog. 
Filmul din film, pe care îl vedem doar în 16:9, color, amintește inevitabil de „Zabriskie 
Point“ (r. Michelangelo Antonioni, 1970) și pare, de fapt, o pastișă a cinemaului eu-
ropean de artă (însăși personajele fac referiri directe la Antonioni și Godard). Un 
băiat androgin, blond, interpretat de tânăra speranță John Dale (Robert Random), 
urmărește o femme fatale goală (Oja Kodar, partenera lui Welles) printre forme arhi-
tecturale moderne, interacționând fără a-și vorbi vreodată. Puternic vizual, însă in-
comprehensibil la nivel de narațiune, este filmul revenirii lui Hannaford și totodată 
filmul pe care Welles nu și-a permis niciodată să îl facă: visceral și senzual, dar nu 
are nici început, nici final, nici măcar relații de cauză-efect, doar scene care se succed 
(deloc monoton), întrerupte când și când de cartoane pe care scrie „SHOT MISSING“. 
Bucățile din filmul lui Hannaford le descoperim treptat, odată cu personajele: mai 
întâi, un producător, apoi invitații de la petrecerea aniversară a regizorului, adunați 
la o proiecție privată în casa acestuia. Pe Hannaford și pe fostul lui învățăcel, Brooks 
Otterlake (Peter Bogdanovich), îi urmărim mereu în 4:3, simultan cu echipa de fil-
mare formată din amatori și profesioniști. Rezultatul este senzația unui ciné-verité 
dirijat, un mozaic de observații vizuale obținute grației timpului îndelungat pe care 

The Other Side of the Wind
Franța, Iran, SUA, 2018
regie: Orson Welles
scenariu: Orson Welles, Oja Kodar
imagine: Gary Graver
montaj: Bob Murawski, Orson Welles
muzică originală: Michel Legrand
distribuție: John Huston, Oja Kodar, Peter Bogdanovich
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subiecții îl petrec în fața aparatului de filmat. Confuză rămâne, cu toate acestea, os-
cilarea între color și alb-negru: în interiorul aceleiași secvențe, registrul se schimbă, 
fără a se indica dacă motivul este proveniența diferită a materialului (mai multe ca-
mere filmează simultan) sau unul dramaturgic. În orice caz, permanenta pendulare 
a registrului redirecționează consecvent atenția spectatorului, astfel că trece adesea 
neobservată; subtextul filmului este voit enigmatic, așa cum a fost și drumul echipei 
în realizarea proiectului. 

La fel ca Hannaford, Welles pare că a dus o luptă cu morile de vânt: în contextul 
unor probleme financiare pre-existente, producția filmului, începută în august 1970, 
stagnează din lipsa fondurilor; unul dintre producători este acuzat de fraudă; Welles 
și Kodar rămân blocați în Madrid din cauza inundațiilor; un actor principal potrivit 
nu este găsit ș.a. În timpul filmărilor, Welles îl roagă pe Bogdanovich să finalizeze 
proiectul în cazul în care el va muri înainte să reușească, ceea ce se și întâmplă; în 
2004, Peter Bogdanovich începe să caute fonduri pentru finalizarea filmului început 
de Orson Welles, „The Other Side of The Wind“; în 2017, Netflix anunță distribuția 
sa, la pachet cu un documentar despre culisele poveștii, „They’ll Love Me When I’m 
Dead“/ „Mă vor iubi când nu voi mai fi“ (r. Morgan Neville, 2018).

În forma sa actuală, filmul nu este neapărat proaspăt – dacă încercările de expe-
riment la nivel formal și narativ erau relativ noi în momentul concepției, astăzi nu 
mai fac cu ochiul decât, poate, fanilor fideli ai lui Welles, nefamiliari cu acest gen 
de abordare. Datorită nenumăratelor similitudini dintre firul poveștii din film și 
parcursul echipei de filmare, materialul, neînchegat cu adevărat ca film de ficțiune, 
capătă o valoare documentară, de arhivă: el vorbește mai mult despre culise, despre 
relația dintre Welles și Bogdanovich, despre atmosfera din jurul producției unui film 
la Hollywood în anii ’70. Cu alte cuvinte, filmul devine interesant abia în momentul 
în care toate aceste amănunte sunt cunoscute îndeaproape, făcând asemănările via-
ță-film, unele vădit neregizate, complet transparente. Altfel, experiența vizionării 
acestui film rămâne nu doar confuză de la început până la final, ci și lipsită de vreun 
sens sau emoție.
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Iran, 2018
regie: Jafar Panahi
scenariu: Jafar Panahi, Nader Saeivar
imagine: Amin Jafari
montaj: Mastaneh Mohajer, Panah Panahi
sunet: Alireza Alavian, Abdolreza Heydari
distribuție: Jafar Panahi, Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei

3 Faces/ Se rokh

În „Acesta nu este un film“/ „In film nist“ (2011, documentar co-regizat cu Mojtaba 
Mirtahasebi) există un moment în care Jafar Panahi improvizează un exercițiu de 
mizanscenă incognito în propria sufragerie, marcându-l spațial cu un pătrat de ban-
dă adezivă lipită pe covor. În perimetrul acestei bucăți de teritoriu „cinematografic“, 
începe apoi să imagineze un întreg decor și niște personaje, până la urmă o sceno-
grafie unde mimează un început de dramă: o tânără se confruntă cu obtuzitatea și 
conservatorismul părinților (la un nivel macro și cu cel al comunității). Altfel spus, 
regizorul construiește live scheletul virtual pentru un scenariu proaspăt refuzat de 
studiourile (și implicit autoritățile) iraniene, care, câțiva ani mai târziu, va migra din 
sufrageria familiei Panahi în peisajul arid de la periferiile Iranului.

Așa cum documentarul ne confrunta cu prezența unui cineast în mediul domestic 
(grație arestului la domiciliu), „3 Faces“/ „Se rokh“ e o explorare a mediului natural 
din țara natală, a Iranului pe care lui Panahi îi este interzis să-l părăsească (clasi-
cul conflict între autoritățile conservatoare și cineaștii – în sens larg artiștii – mai 
îndrăzneți, care tind să critice tarele societății de care aparțin). Aspectul nu e ocolit 
nici în film și e evident în câteva replici-aluzie la imposibilitatea „domnului regizor“ 
de a călători în străinătate.

Prima secvență a filmului e o inserție metafilmică, anume o filmare-portret cu 
telefonul, un plan-secvență amatoricesc realizat de o tânără în pragul suicidului (re-
ușita gestului e deocamdată ascunsă, atât spectatorului, cât și celor doi protagoniști). 
Povestea ei – strigăt de ajutor al unei proaspăt studente la Conservator, împiedicată 
de părinți să-și îndeplinească visul de artistă – e resortul care îi determină pe actrița 
Behnaz Jafari și regizorul Jafar Panahi (ambii jucându-se pe sine) să pornească spre 
satul fetei. Încă din acest moment introductiv își joacă Panahi partida autoreflexivă, 
interogând relațiile dintre aparența a ceea ce vedem și ce e dincolo de imagine, în 
sine un mecanism al iluziei, cum e și cinemaul. Aici, ceea ce o alarmează pe actriță 
e întocmai autenticitatea înregistrării, pe care o tot pune la îndoială, născocind di-
verse scenarii (mai mult sau mai puțin speculative) ori provocându-l pe regizor prin 
acuze nefondate (de fapt perfect fondate, dar în afara ficțiunii construite în film), 
întrucât a invitat-o cândva să joace într-o producție despre o tânără actriță lovită de 
refuzul celor din jur de a-i accepta alegerile în carieră. Duplicitatea asta a realității 
va fi investigată și în restul fimului, per total o sumă de articulații între documentar 
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și ficțiunea pusă la cale de regizor, între aspectele perfect premeditate și spontane-
itatea comunității tradiționale din fundal.

Plecând la drum cu pretextul unui road movie, „3 Faces“ își depășește cu mult 
premisele inițiale (cel puțin la nivel estetic); o vreme, filmul urmărește filonul cazu-
lui investigat (aproape ca într-un film polițist), cu remarcabilul detaliu al tensiunii 
create din „nimic“ – adică doar prin întreținerea unui presupus mister, în care sapă 
deopotrivă actrița-personaj și insistența regizorului (de data asta reală) de a pătrun-
de în mediul excesiv-tradițional căruia i se împotrivește captiva (iarăși personaj). 
Încet-încet, devine clar că Panahi abandonează pista filmului de gen, maniera de fil-
mare ducând în zona realismului documentar; peisajul (deopotrivă natural și uman) 
e surprins în încadraturi largi și planuri-secvență filmate din mașina în mișcare, în 
ansamblu o curgere vizuală foarte firească (ceea ce incită spectatorul la diverse spe-
culații cu privire la poziționarea camerelor și la mânuirea lor atât de invizibil-lină, 
plus detaliul țăranilor care nu par deranjați de a treia prezență din spatele aparatu-
lui). Călătorii se întâlnesc pe drum cu tot felul de personaje pitorești, oameni simpli 
care în câteva rânduri fac demonstrația unor rituri locale colorat-comice – nu lipsite 
de o aură mistică; de pildă, fluiditatea traficului printre stâncile prăfoase e asigurată 
de un sistem de semnale între șoferi, un fel de cod Morse al claxoanelor. Într-un alt 
punct al căutării, întâlnesc o bătrână așezată într-o groapă, îmbrăcată în negru și cu 
mâinile încrucișate pe piept, care le explică senină motivele poposirii în groapa să-
pată cu propriile mâini, mai precis autopedepsirea pentru păcatele vieții și diverse 
trucuri care țin la distanță Satana și spiritele malefice. Din nou, cromatica etnică e 
unul din straturile sociale care ies la suprafață, pe lângă ritualitățile suspecte regi-
zorul fiind nevoit să jaloneze între turcă și persană („limba-mamă nu se uită“, cum 
îi povățuiește un sătean), și apoi să se mai lovească de alte cutume bizare ale locului 
(savuros e momentul în care un bătrân oferă străinilor prepuțul ultimului născut, cu 
credința că într-o bună zi va ajunge și progenitura lui la fel de departe ca ei).

Ajunși în mijlocul localnicilor, actrița și regizorul (altfel spus cele două celebrități 
din capitală) sunt primiți cu ovații entuziaste, care se dezumflă repede atunci când 
oamenii află pe cine caută de fapt cei doi, și că nu intenționează să ajute comunita-
tea de altfel destul de săracă. În ochii lor, stigmatul care umbrește reputația fetei e 
exact încăpățânarea de a-și urma visul de actriță, profesie desconsiderată de săteni 
și avându-și precedentul într-o femeie stabilită la marginea satului de ani de zile, o 
actriță ratată și părăsită de regizori după succesul inițial. Figura aceasta va deveni 
esențială în curgerea poveștii, protectoratul ei simbolic aducând împreună cele trei 
„fețe“ (tânăra aspirantă, actrița de succes Behnaz Jafari și ea însăși, imagine a ratării 
propriului destin) și întregind tripticul de generații țintit de regizor. 

Remarcabilă la Panahi e maniera în care dă de fiecare dată impresia că fentea-
ză abil toate regulile cinemaului, prin punerea în scenă derutant-realistă, folosirea 
actorilor neprofesioniști (din al căror destin real se mai și inspiră) sau imixtiunea 
bucăților documentare în ceea ce e, indubitabil, un produs ficțional. Toate filmele 
lui poartă amprenta asta a incertitudinii real/fictiv, încă de la magistralul „Oglinda“/ 
„Ayneh“ din 1997 (un joc metafilmic care păcălește la granița dintre turnajul unui 
film și making-off-ul lui garantat de hazard) și până la „Closed Curtains“/ „Pardé“ 
(2013, alături de Kambuzia Partovi), o paralelă filmată în ilegalitate despre un regi-
zor arestat la domiciliu și constrâns să renunțe la turnarea altor filme.
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Continuator al lui Kiarostami (sub aripa căruia și-a făcut ucenicia de tinerețe), 
Jafar Panahi se interesează în permanență de teza modernistă a adevărului din jur, 
îmbinând tradiția realistă cu jongleriile metacinematografice și punându-se pe sine 
sub propria lupă de cineast. Cadrul final, cu regizorul privindu-și actrițele pe o pantă 
șerpuind în drumul prăfuit, e un omagiu adus maestrului, în genul momentelor de 
contemplare distanțată, când camera lui Kiarostami transforma personajele în des-
tine microscopice, mișunând pierdute în vastitatea peisajului.
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Rusia, Franța, 2018
regie: Kirill Serebrennikov
scenariu: Mikhail Idov, Lili Idova, Ivan Kapitonov, Kirill Serebrennikov
imagine: Vladislav Opelyants
montaj: Yuriy Karikh
muzică originală: Roman Bilyk
distribuție: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

Leto
O vară rock’n’roll

Kirill Serebrennikov și-a terminat ultimul film, „O vară rock’n’roll“/ „Leto“, ghidând 
procesul de post-producție în arest la domiciliu. Regizorul, cunoscut și pentru satira 
înfricoșătoare asupra dogmatismului religios din Rusia „(M)ucenicul“/ (M)uchenik“ 
(2016), a fost condamnat, cu câteva zile înainte de terminarea filmărilor, pentru acte 
de corupție îndreptate împotriva statului rus. Acest arest se desfășoară în contextul 
mai larg în care un alt cineast, iranianul Jafar Panahi, a realizat „3 Faces“/ „Se rokh“ 
(2018) sfidând interdicția guvernului de a mai face vreun film în următorii 20 de 
ani, iar regizorul Oleg Sențov își continuă greva foamei în arest, ca reacție față de 
încarcerările prizonierilor politici ucrainieni în Rusia.

Cu toate acestea, Leto“ nu se manifestă ca un film care să încapsuleze un strigăt 
puternic de disperare față de sistemul punitiv și autoritar implementat în blocul 
sovietic, poate și pentru că acțiunea din acest biopic se desfășoară în perioada în care 
„perestroika“ aduce anilor ’80 o senzație de prospețime. Această stare este suprinsă 
prin entuziasmul unui grup de tineri pe care îi recunoaștem drept legende ale scenei 
rock din URSS. Vara fierbinte a noului star Viktor Tsoy (Teo Yoo), liderul formației 
Kino, și a lui Mayk Naumenko (Roman Bilyk), muzicianul trupei Zoopark, fluctuează 
între muzică explozivă, nostalgie puternică și un sentiment usturător de dragoste, 
catalizat de figura feminină centrală – Natasha (Irina Starshenbaum), soția celui din 
urmă și persoana de care se îndrăgostește Viktor. Acțiunea filmului se dezvoltă pe 
baza acestei dinamici oscilante și imprevizibile a relației dintre cele trei personaje 
prinse în cenzura impusă de societatea și guvernul comunist. Acest principal fir narativ 
dezvăluie paradisul artificial în care cei doi cântăreți cântă cuminte, într-o iluzie.

Viktor este la începutul filmului protejatul lui Mayk. Curând, având o sensibilitate 
mult mai vie și o atitudine seducătoare de beatnik, începe să îl eclipseze pe acesta 
și să pătrundă ușor și în intimitatea familiei sale. Într-un moment cvasi-copleșitor, 
Natasha îl întreabă pe Mayk dacă îl poate săruta pe Viktor, ceea ce confirmă temerile 
sale legate de schimbarea dinamicii dintre ei. Totuși, Mayk reușește să mențină 
echilibrul: sărutul nu va avea loc, iar finalul filmului îi regăsește pe cei doi cântăreți 
împărțind scena. Imaginea alb-negru stilizează această biografie a starurilor rock, 
care au contururile unor copii mai reținute și rigide ale legendelor rock din țările 
liberale. Însă filmului îi lipsește o construcție dramaturgică riguroasă, iar personajele 
nu ajung să asimileze efectele conflictelor care, deși există, nu răbufnesc în niciun 
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fel. Viktor și Mayk trăiesc într-o eșuată încercare punk-rock de a depăși normele 
impuse. Ascultă cu o vădită neputință albumele importate ale lui Lou Reed, The 
Velvet Underground, Blondie. Discută efervescent despre muzica lor și au un proces 
creativ meticulos, însă sunt transformați în umbrele idolilor lor atunci când, înainte 
de concert, versurile le sunt scrutate de directoarea clubului pentru a fi sigură că nu 
conțin anumite mesaje care să fie un atac asupra regimului. 

Nu există o încercare concretă a personajelor de a se emancipa de sub interdicții, 
dar dorința lor de a crea fără a respecta un set de norme este expusă pe ecran 
prin intermediul inovațiilor stilistice pe care regizorul le utilizează într-o serie de 
episoade uluitoare, care țin mai mult de ordinul reveriei. Într-un astfel de episod, 
discursul narativ clasic este întrerupt de digresiuni fantastice care conferă filmului 
biografic valențe de videoclip muzical. În timp ce protagoniștii interpretează în 
manieră originală melodia „Psycho Killer“ a trupei americane Talking Heads, al 
patrulea perete este spart; unul dintre personaje se adresează direct spectatorilor și le 
mărturisește că „Nu s-a întâmplat nimic!“ – ca un martor într-un proces fictiv asupra 
politizării muzicii lor. Momentul muzical și coregrafic este prin excelență interactiv, 
iar peste luciul alb-negru intervin și desene grafice colorate care se zbenguie în jurul 
contururilor personajelor. Un alt artificiu regizoral apare în finalul filmului, odată 
cu descoperirea altarului lui Mayk alcătuit din albumele trupelor sale rock preferate, 
înrămate pe perete. Când le atinge tandru, dar descurajat, pe ecran apare o reinterpretare 
color a copertelor albumelor, puse în scenă de către personajele din „Leto“.  

Totul ia forma unei animații desfășurate pe un fundal muzical rock, care acordă 
narațiunii un sentiment de melancolie, dar tratat în manieră ludică. Serebrennikov 
trasează fin liniile ermetice ale micro-universului atât de închistat în care se regăsesc 
personajele, dar reușește totodată să creeze înăuntrul său un spațiu idilic și vibrant unde 
Viktor și Mayk investesc întreaga energie în a se bucura împreună de muzică – aspect ce 
avansează tema ambiției de a rezista, în ciuda tuturor vicisitudinilor.
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România, 2018
regie: Ana Lungu
scenariu: Ana Lungu, Iris Spiridon
imagine: Luchian Ciobanu
montaj: Dana Bunescu
sunet: Vlad Voinescu
distribuție: Iris Spiridon, István Teglas, Marius Manole
 

Un prinț și jumătate

Universul pe care regizoarea Ana Lungu îl propune în „Un prinț și jumătate“ este 
pe cât de suspendat în timp și spațiu, pe atât de ancorat în contextul realizării sale. 
Filmul începe cu Iris (Iris Spiridon) având un dialog-confesiune privată în fața unui 
preot (o reprezentare bășcălioasă oferită de Dantes Bobaianu, regizoarea revenind 
cu sarcasm la adresa clerului și a religiei pe parcursul filmului). Punctul de plecare al 
personajului Iris este nevoia de a se împăca cu moartea unui fost iubit. Spun persona-
jul Iris deoarece regizoarea intră într-un joc al reprezentării: Marius Manole, István 
Teglas și Iris Spiridon îi joacă pe cei trei protagoniști ai filmului, Marius, István și 
Iris, iar scenariul, scris de Lungu și Spiridon, estompează unele granițe dintre actori 
și personaje. De exemplu, István și Iris repetă pentru un spectacol și premierele, dra-
maturgia și repetițiile sunt subiecte care trec rapid prin conversații. Mai mult, există 
persoane-cheie care apar în film și ancorează publicul la imediatul cultural bucu-
reștean, cum ar fi regizorul de teatru Radu Afrim, jurnalista Iulia Popovici sau Dana 
Bunescu, editoarea filmului. Aspectul de improvizație și miza narativă mică induc o 
anumită discontinuitate narativă care face prima parte a filmului să se elibereze în 
mare parte de cauzalitate. Regizoarea își numește construcția narativă „înșiruire de 
momente“1, iar cadrele lungi par să fie locul de joacă al actorilor care pot să împingă 
situațiile până la un anumit timp.

Marius, István și Iris trăiesc un dulce menaj asexuat care plutește în lumea bo-
emă bucureșteană. Rareori se menționează banii în casa cu care Marius a rămas în 
urma unei foste căsnicii și pe care le-a pus-o la dispoziție celorlalți doi. Se înțelege 
că el ar întreține acest menaj, însă István și Iris nu par să vibreze la aspectul financi-
ar, nici măcar atunci când Marius îl folosește drept subiect de tachinare. Personajul 
fostului iubit care a murit o ajută pe Lungu să pluseze personajele acestei subcul-
turi. Aspectul morții pare că nu se potrivește în universul neatins al celor trei, însă 
prezența sa îi face să abordeze un subiect „serios“. Secvența din cimitir care urmea-
ză celei cu preotul îi prezintă pe Marius și Iris într-o anxietate caracteristică celor 
mici atunci când sunt într-un context prea „serios“. Se vorbește despre superstiții, 
Iris își aprinde o țigară și îi pasează bricheta lui Marius pentru a aprinde o lumâna-

1Ionuț Mareș, Ana Lungu, „Ana Lungu: ‚Un prinț și jumătate’ a fost gândit ca o înșiruire de momente din viața unor 
oameni“, Ziarul Metropolis, https://www.ziarulmetropolis.ro/ana-lungu-un-prin%C8%9B-%C8%99i-jum%C4%83ta-
te-a-fost-g%C3%A2ndit-ca-o-%C3%AEn%C8%99iruire-de-momente-din-via%C8%9Ba-unor-oameni/, publicat în 15 
august 2018, accesat la 29 decembrie 2018.
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re, se citesc și comentează cu voce tare epitafurile de pe morminte. Deși prezentați 
drept oameni de cultură, există o nonșalanță a superficialității referințelor cu care 
cei trei jonglează, o autoironie fină din partea regizoarei, care își atinge apogeul în 
momentul unui Q&A ulterior proiecției filmului „Autoportretul unei fete cuminți“, 
lungmetrajul Anei Lungu din 2015, prezentat de jurnalista Iulia Popovici. László 
Fehér (László Mátray), poet și actor, sparge tăcerea publicului și începe să îi felicite 
pe Iris și István pentru „simplitatea“ de care aceștia au dat dovadă în „Autoportretul 
unei fete cuminți“, urmând să continue discursul în particular. Discuția lor se învâr-
te în jurul unor termeni precum natural, artificial, simplitate, realitate, metodă, un 
dialog fără sfârșit, incoerent și de un romantism și o naivitate atroce. Genul acesta 
de acțiuni în spatele cărora se află timpi morți duc la câștigarea pariului regizoral 
pe care Ana Lungu îl propune. Apariția lui László delimitează cele două jumătăți ale 
filmului, el fiind tropul narativ care încheie seria de situații și aduce o a doua jumă-
tate mai închegată narativ în care Iris își încearcă șansa la poet cu ocazia unei vizite 
la terenul lui din Covasna.

István este prezentat încă de la început ca fiind gay, însă Marius are un anumit 
istoric care îi „asigură“ heterosexualitatea, anume fosta soție și faptul că e tată. Însă 
indicii în acest sens există chiar și în menajul asexual pe care Ana Lungu îl constru-
iește. De multe ori există un „voi“ – Marius și István – în loc de „noi“ – Iris, Marius 
și István – , iar între István și fosta soție a lui Marius pare să existe o relație încorda-
tă, cel puțin de partea lui, când István încearcă să o sune de pe telefonul lui Marius. 
Discuțiile despre bărbați, fie cu Iris, fie cu Radu Afrim, și modul inconfortabil în care 
Marius și István se raportează la Dumnezeu – îi iubește pe unii, nu pe toți, e bun, nu e 
bun cu toți – conturează sexualitatea incertă a celor doi. Această dinamică queer este 
definită și încheiată la Covasna, când, călare pe cal, Iris îl întreabă pe László dacă a 
vrut de la început o iapă. El spune că nu, la început a vrut un armăsar. Apoi întreaga 
discuție se poartă în termenii „iapă“ și „armăsar“ ca dihotomie masculin-feminin. 
Iapa nechează la un moment dat, semn de gelozie că aude o discuție despre un ar-
măsar, spune László. Prezența animalelor, începând cu Luca, câinele de care cei trei 
au grijă, până la oile de pe drum și iapa lui László, adaugă, cum a observat și Andrei 
Gorzo2, la aspectul de improvizație, incontrolabil, însă și la aproprierea elementelor 
de basm în film. Sfârșitul aventurii cu László, un tip străin de lumea lui Iris, este fi-
resc: Iris se întoarce sub aripa menajului, alături de Marius și István, însă nu înainte 
de a se împăca cu ideea morții fostului iubit, o apariție fantomatică. László nu este 
un prinț, iar menajul nu se lasă fisurat de o prezență străină, care nu joacă jocul lor.

Ana Lungu a reușit să devină un reper pentru cinemaul românesc independent 
și o sursă de personaje feminine din care critica de film autohtonă va recupera în 
momentul în care grilele feministe vor deveni o practică și nu o extravaganță. Ana 
Lungu în sine pare un erou de basm care a trecut prin trei probe, un film pentru fi-
ecare, iar acum ar trebui ca povestea să ajungă la un final fericit. Cât de mult este 
conectat universul tematic al regizoarei cu contextul în care își face filmele, cu pri-
eteni, rămâne de discutat în momentul în care CNC-ul va fi destul de vizionar încât 
să accepte pariurile cinematografice ale Anei Lungu. 

2 Andrei  Gorzo, „Peter-Pan-ii Anei Lungu: Un prinț și jumătate“, Revista Vatra, nr. 8-9, 2018, https://revistavatra.
org/2018/09/08/andrei-gorzo-peter-pan-ii-anei-lungu-un-print-si-jumatate 
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Ash Is Purest White/ Jiang hu er nv
China, Franța, Japonia, 2018
regie: Jia Zhang-ke
scenariu: Jia Zhang-ke
imagine: Eric Gautier
montaj: Matthieu Laclau, Lin Xudong
muzică originală: Lim Giong
distribuție: Zhao Tao, Liao Fan, Diao Yi’nan

Într-o continuare tematică a filmelor sale anterioare (vezi „Natură moartă“/ „Sanxia 
haoren“, 2006, și acea nuanță a dragostei între căutări confuze) și în același spirit al 
explorării unei Chine provinciale, măcinate de transformare, Jia Zhang-ke oferă în 
„Ash Is Purest White“ nu numai materializarea unei drame romantice, ci și imaginea 
unuia dintre cele mai solide și puternice personaje feminine din cinemaul recent, 
într-o extensie contemplativă a unui tip de tragedie clasică, în care niciodată nu poți 
atinge ceea ce îți dorești – dezamăgirea care ajunge să te înnobileze.

Nu dragostea din „Ash Is Purest White“ este ceea ce animă filmul. Sau cel puțin 
nu sentimentul în sine, ci mai degrabă întregul cumul de sacrificii și de transformări 
pe care eroina Qiao (jucată cu o intransigență emoționantă de muza și soția lui Jia 
Zhang-ke, Zhao Tao) le trăiește pentru redobândirea idealului său de iubire, pentru 
reconectarea (falsă) cu bărbatul pe care îl iubește. În acest sens, Qiao este o eroină 
tragică – disponibilitatea sa altruistă, poate pe alocuri naivă și niciodată recompen-
sată, de a se sacrifica pentru Bin (Liao Fan) fac din ea un ideal al loialității, ideal de 
altfel foarte important pentru codurile jianghu (termen folosit pentru grupările lu-
mii interlope chineze) de care cei doi aparțin. Evenimentul cheie al filmului devine 
momentul în care, după un schimb de focuri de arme (construit de Zhang-ke într-o 
reminiscență, diluată totuși, mai „la țară“, a filmelor cu gangsteri și triade), Qiao de-
cide să ia vina posesiei pistolului asupra sa și petrece cinci ani în închisoare pentru 
ca Bin să rămână liber. Faptul că în timpul petrecut în închisoare Bin nu o vizitează 
și își găsește o altă prietenă determină o foarte satisfăcătoare evoluție a personaju-
lui, o evoluție investită cu o dorință de self redemption. 

Dacă spre începutul filmului Qiao tânără dansează pe „Y.M.C.A.“ în haine colorate 
și își mușcă jucăuș iubitul, după evenimentul de mai sus vedem o femeie calculată 
și experimentată, pe care anii închisorii au învățat-o mici trucuri de a se descurca. 
Vedem modurile în care Qiao reușește să facă rost de bani expuse în mod destul de 
comic după ce o femeie îi fură geanta – pretinde că e o prietenă îndepărtată a mire-
sei ca să ia parte la masa unei nunți, convinge un bărbat adulterin cu bani să ofere 
compensație pentru avortul spontan al unei presupuse iubite după ce se dă drept 
sora ei. Către final, evoluția personajului culminează cu ea ajungând capul mafiei 
locale după ce se întoarce în orașul natal, de altfel preluând rolul pe care Bin îl avu-
sese în trecut. Mai mult decât faptul că noul său statut transcende rolul tradițional 
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al femeii chineze, Qiao pare singura persoană care merită acest statut de autoritate. 
Este singura care are o autoritate adevărată, câștigată prin propriile experiențe, de 
una singură, și obținută prin propriile sacrificii. Este loialitatea pură într-un sistem 
bazat pe loialitate, cea care înțelege sistemul mai mult decât oricine. Nu puterea în 
sine îi oferă lui Qiao validitate – rămâne bântuită de dragostea pentru Bin și îl re-
primește în viața sa, îl ia în grija ei după ce suferă un atac cerebral – ci aderența sa 
deontologică o face demnă de respect, luând decizia corectă în virtutea unei iubiri 
ideale sau a codului loialității jianghu. 

 Totuși, mai mult decât un film despre o eroină puternică, „Ash Is Purest White“ 
este un film de puternică contemplare socială, despre o demitizare a imaginii Chinei 
prin plasarea în focus a Chinei rurale și provinciale așa cum ne-a obișnuit Jia Zhang-
ke. Mafia chineză e aici deglamourizată, contrastând cu filmele de gen despre triade, 
unde gangsterismul e cool și spectacular; grupările interlope rurale sunt o pastișă 
mai brută, mai puțin idealizată, mai puțin simpatică. Jianghu nu mai sunt o formă de 
divertisment, ci un rezultat al unui mediu social. 

Tumultoasa poveste de dragoste este urmărită de-a lungul a 17 ani, între 2001, 
când la granița dintre secole China se deschide Occidentului și apar primele semne 
de globalizare, și 2018, când schimbările deja instituite oferă loc unei lumi hibride din 
punct de vedere economic și cultural. Prin acest fapt, mai mult decât simpla poveste 
romantică, filmul discută soarta lui Qiao ca o luptă între tradiție, cu ale sale idealuri 
valorice, și schimbare, care schilodește (schilodire simbolic reprezentată prin starea 
maladivă a lui Bin) și dezrădăcinează omul.  

Confruntarea lui Qiao cu lumea de după închisoare, lume în care orașul natal a 
sărăcit, în care idealul iubirii sale nu mai este valabil, e confruntarea unei lumi tra-
diționale, picturale, nu neapărat corecte, dar care funcționează după propriile valori 
și coduri, cu angoasa invazivă a schimbărilor. În sine, deși inițial poate schimbarea 
este intimidantă, nu este total malefică. Lumea și China – Qiao – trebuie să se adap-
teze, să se descopere.

Așa cum acest cuplu neîmplinit rămâne, totuși, împreună, așa problematizează și 
„Ash Is Purest White“ statutul Chinei în ultimele decenii, între schimbare, trecut și 
viitor. Se resimte o anume speranță amară și o maladivitate a vieții „noi“. Ruralitatea 
rămâne la rândul său vizibil suferindă, ca un foc pe cale să se stingă, muribund, dar 
care încă rezistă – rămâne dreptul fiecăruia să decidă dacă opune o rezistență futilă 
și naivă sau dacă e de admirat persistența tradiței și a spiritului de altădată.
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SUA, Japonia, 2018
regie: Damien Chazelle 
scenariu: Josh Singer 
imagine: Linus Sandgren 
montaj: Tom Cross
muzică originală: Justin Hurwitz
distribuție: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

First Man

La o primă vedere, trecerea lui Damien Chazelle la o epopee spațială, după trei filme 
cu și despre muzică, pare cel puțin curioasă, însă, deși reprezintă clar o rupere de 
filmele sale anterioare și o nouă direcție în cinemaul pe care îl practică, reușește să 
mențină un șablon deja recognoscibil. „First Man“ se deschide cu opt ani înainte de 
aselenizarea din 1969 și, urmărind îndeaproape biografia scrisă de James R. Hansen, 
documentează viața profesională și personală a fostului pilot devenit astronaut Neil 
Armstrong până în momentul întoarcerii sale pe Pământ. Unghiul de abordare al sce-
nariului și lumina în care este pus protagonistul îl înscriu pe Neil în rândul eroilor 
tipic americani cu care Chazelle este deja familiarizat. Ca și Andrew în „Whiplash“ 
(2014) și Sebastian în „La La Land“ (2016), Neil (Ryan Gosling) e un om cu țeluri 
pentru a căror îndeplinire luptă cu toate armele disponibile și care nu se lasă înfrânt 
cu una, cu două. Doar că aici, delimitarea sa nu vine din dorința de a-și construi un 
viitor, o carieră, așa cum se întâmplă în cazul celorlalți doi, ci vine mai degrabă din 
trecut. Toate alegerile sale ajung să fie, în cele din urmă, motivate de dorința de a 
trece peste pierderea propriului copil din începutul filmului. 

Astfel, omul Armstrong este pus înaintea astronautului Armstrong. Bineînțeles, 
nu sunt neglijate misiunea Apollo 11 și nici pregătirea pentru aceasta (ba chiar sunt 
tratate în detaliu și cu exactitate istorică), însă sunt lipsite de fanfarele care le-au 
însoțit în realitate în mass-media perioadei respective. Ele sunt reprezentate din 
perspectiva unui Neil introvertit, care lucrează mai mult mecanic, din dorința de 
a-și ocupa timpul și mintea cu ceva, și nu în vederea asigurării unui viitor pentru el 
și familia sa. Ideea triumfului american și a mândriei cuceririlor e și ea expediată – 
întreaga misiune este criticată ca având loc nu din dorința Statelor Unite de a rupe 
noi bariere, ci din dorința de a nu fi mai prejos decât sovieticii care ieșiseră în spa-
țiu înaintea lor. Pentru Neil, însă, aceasta nu are legătură nici cu cariera sa, nici cu 
orgoliul colegilor săi. Cu cât se apropie mai repede momentul lansării, cu atât mai 
mult i se pare că misiunea va fi una sinucigașă, motiv pentru care nici nu dă înapoi. 

Cu o seară înainte de plecare, Jan (Claire Foy) îl confruntă și îi cere să le vorbeas-
că celor doi băieți, să le amintească de posibilitatea ca tatăl lor să nu se mai întoarcă 
niciodată acasă. E o secvență dureroasă, cu priviri ocolite și replici rostite doar pe 
jumătate, dar care surprinde nu numai reprimarea emoțiilor și negarea sensibilității 
masculine, ci și curajul de a privi adevărul în ochi și de a fi rațional în vremuri dispe-

Primul om pe Lună 

1_Cronică

de Laurențiu Paraschiv



40

rate. Jan pare să fie singura persoană conștientă de miza tuturor acestor misiuni, care 
observă că, în goana de a scrie istorie, colegii soțului ei ignoră puterea distructivă 
a vehiculelor cu care par să se joace, dar nu simte nevoia să acționeze decât atunci 
când propria-i familie e în pericol. Cu toate acestea, nu i se împotrivește prea mult 
lui Neil. Atunci când le spune unor prieteni că s-au obișnuit cu înmormântările, ea 
acceptă moartea ca făcând parte din fișa postului și e deja pregătită pentru orice 
deznodământ. 

Dar „First Man“ se petrece în spațiu la fel de mult pe cât o face și pe Pământ. 
Spre deosebire de alte filme, ieșirile din atmosferă nu pun mare preț pe măreția 
universului. Chazelle alege să păstreze camera de filmat în cabina piloților, preferând 
de cele mai multe ori un unghi subiectiv pentru observarea spațiului din exteriorul 
acesteia. Cadrele largi fiind puține la număr, ieșirile în spațiu nu impresionează cum 
o făceau în „Gravity“ (r: Alfonso Cuarón, 2013), de exemplu, ci devin claustrante. 
Sentimentul se acutizează cu atât mai mult atunci când piloții întâmpină probleme 
de funcționare a navelor. Regizorul alege să creeze tensiune printr-un montaj acce-
lerat de cadre foarte strânse cu privirea lui Neil și indicatorul altitudinii, iar muzica 
lui Justin Hurwitz o intensifică, o face aproape insuportabilă, cum se întâmplă mai 
ales în secvența aselenizării. Eficacitatea coloanei sonore nu vine însă atât din folo-
sirea muzicii non-diegetice în momente-cheie, fie pentru a amplifica stările perso-
najelor, fie pentru a da un nume tăcerilor lor, cât din nefolosirea ei. Deschiderea ușii 
navei spre un tărâm necunoscut imediat după aselenizare e însoțită de o anulare nu 
numai a muzicii non-diegetice, dar și a sunetelor diegetice. Lipsa totală a sunetu-
lui ce urmează unei părți auditive atât de bogate, de pregnante, vine ca un șoc și o 
conștientizare a haosului căruia Neil a fost supus pe Pământ. Reprezintă totodată 
întocmai reconcilierea pe care acesta o căutase îndelung. După un moment de in-
trospecție tot amânat, pe care și-l permite acum, fiind departe de agitație și de tot 
ce cunoaște, el se împacă cu ideea pierderii suferite și își oferă o a doua șansă atunci 
când realizează că mai are motive pentru care merită să lupte.
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Germania, Mexic, 2018
regie: Zita Erffa
scenariu: Zita Erffa
imagine: Bruno Santamaría Razo
montaj: Zita Erffa
sunet: Zita Erffa, Gerhard Auer
distribuție: Zita Erffa, László Erffa

The Best Thing You Can Do with Your Life
Cel mai bun lucru pe care îl poți face cu viața ta

Regizoarea Zitta Erffa s-a născut în Thailanda, a făcut școala în Indonezia, a studiat 
dezvoltare internațională la Viena, apoi filosofie și scenaristică în Germania, cu o 
pauză de un an în Mexic, țara de origine a mamei sale. Acolo a ajuns printr-un pro-
gram de schimb studențesc specializat pe documentar, la Centro de Capacitación 
Cinematográfica, unde a început lucrul pentru filmul său de debut, „Cel mai bun 
lucru pe care îl poți face cu viața ta“/ „The Best Thing You Can Do with Your Life“. 
Enumerarea amețitoare a țărilor în care a locuit e relevantă pentru descrierea tonu-
lui filmului, captivant din primele minute, dar și îndeajuns de obositor încât să te 
simți tras rapid printre multe raioane cu date biografice. Erffa recurge des la înșiruiri 
construite carismatic, fie că vorbește despre prietenii din copilărie, fie despre obiecte 
simbolice pentru evenimente de referință din istoria familiei sau detalii din peisajul 
pe care îl vede zi de zi, în drum spre facultate; toate ilustrate succint prin fotografii 
făcute de ea sau prin filmări mișcate, cu ajutorul cărora putem accesa aproape in-
stant anxietatea și nesiguranța lui Erffa în fața propriului demers. Secvențele acestea 
cu o stilistică nu doar voit, ci accentuat subiectivă (încadraturi strâmbe, filmări de 
sub apă, mișcări bruște de aparat), montate cu o aparentă impulsivitate, setează un 
ritm care construiește o expectativă tot mai intensă, ca mai apoi să fie întreruptă și 
pusă în dialog cu părțile filmate „profesionist“ de operatorul Bruno Santamaría Razo, 
care au o atmosferă calmă și reținută, care se așază în cadre lungi, curate, simetrice.

Documentarul este narat de regizoare printr-un voice-over compus în mare parte 
din observații surprinzător de intime chiar și pentru un film-jurnal; genul de mi-
cro-comentarii în care te regăsești într-atât de rapid încât capătă o aură revelatoare, 
din spectrul „credeam că doar eu fac/ observ/ zic asta“. Autoarea se folosește de us-
tensila aceasta cu naturalețe, reușind să nu o transforme într-o demonstrație de inti-
mitate forțată, cum se întâmplă destul de des în abordări documentaristice similare. 

Una dintre primele confesiuni ale Erffei este că nu știe sigur dacă face acest film 
pentru că vrea să încerce să-l înțeleagă pe fratele ei, László, sau ca să se elibereze de 
frustrările și reproșurile adunate în ultimii opt ani, timp în care contactul cu aces-
ta a fost minim, neavând voie să-l vadă decât o dată pe an și fiindu-i citite de că-
tre superiori toate scrisorile. László a plecat aparent brusc și fără să dea un preaviz 
sau explicații familiei lui din Cheshire, Connecticut, la școala de formare de preoți 
ai Legiunii lui Hristos, o instituție religioasă romano-catolică fondată în Mexic, în 
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1941, de către Marcial Maciel. Acesta a fost directorul general al congregației până 
în 2005, când i-au fost aduse o serie lungă de acuzații de abuz sexual, informație pe 
care nu o aflăm decât mai târziu în film. Mult înainte de această dezvăluire, însă, o 
fotografie cu Maciel este inserată în avalanșa de fotografii și indicații din voice-over, 
în timp ce ni se spune că dacă nu știm cine e, avem un moment la dispoziție să îl că-
utăm pe Google, iar dacă știm, putem să ne petrecem momentul respectiv studiindu-i 
trăsăturile. Alegerea de a amâna punerea pe masă a scandalului cu care este asocia-
tă Legiunea lui Hristos de către cunoscători lasă atenția spectatorului să rămână pe 
povestea celor doi frați, bazele foarte problematice ale instituției fiind mai degrabă 
un plan secund al poveștii, tratat cu seriozitate dar neexploatat. Fiind întrebată în-
tr-un interviu, pe bună dreptate, cum a fost posibil să i se permită filmarea în incin-
ta instituției Legiunii, regizoarea a povestit cum și pentru ea a fost o surpriză. După 
câțiva ani în care abia a putut să vorbească la telefon cu fratele ei, brusc, un e-mail 
a rezolvat cererea de a petrece două săptămâni în instituție, cu tot cu operator, ca-
meră și microfon. Aceasta presupune că noua conducere a Legiunii s-a gândit că di-
minuarea misterului legat de viața de zi cu zi a călugărilor ar ajuta la confruntarea 
unor prejudecăți cum că aceștia ar fi tratați în vreun fel abuziv sau că nu și-ar dori 
de fapt să fie acolo. 

Începutul filmului este presărat cu momente în care pare că o să urmărim o re-
gizoare care vrea să dovedească publicului cum religia i-a furat și manipulat frate-
le, mai exact o instituție religioasă care încă funcționează după ordinea impusă de 
un agresor sexual care și-a folosit poziția de putere pentru a-și exercita abuzurile 
din plin. Regizoarea nu își scuză și nu își neagă poziția inițială, căreia i s-ar putea fi 
adus foarte ușor reproșul, din primele minute ale filmului, „Cu ce drept îl judeci pe 
fratele tău atât de dur?“. Ba dimpotrivă, se folosește de sentimentele incipiente de 
reproș puternic față de fratele ei - că a renunțat la contactul cu familia lui ca să își 
dedice viața Legiunii lui Hristos - ca să le transforme, de-a lungul filmului, într-un 
exercițiu complicat de dialog cu ceva aproape extraterestru pentru ea, față de care 
trece prin mai multe etape de raportare, expunându-și acest proces pe ecran (o ve-
dem constant cu microfonul în cadru, îi auzim întrebările din spatele camerei). În 
secvențele de interviu cu László se simte fragilitatea interacțiunii dintre cei doi frați a 
căror comunicare pare deseori despărțită de un geam subțire care funcționează ca un 
neobosit reminder că valorile unuia sunt atât de străine pentru celălalt. Suprinzător, 
însă, este modul lui László de a vorbi și de a se raporta la lume, fiind departe de un 
discurs habotnic, cum ar fi de așteptat (surpriză care ne pune față în față cu propriile 
noastre prejudecăți). Căldura regizoarei se simte, indirect, imprimată pe comporta-
mentul persoanelor din fața camerei și în momentele în care vorbește cu alți membri 
ai Legiunii – aceștia par relaxați și încântați să-i răspundă la întrebări, chicotind din 
când în când la directețea cu care li se adresează. Nu încearcă niciodată să se poarte 
de parcă lucrurile pe care le descoperă nu sunt într-un puternic dezacord cu credințe-
le ei și, în același timp, recunoaște când e martora unor momente obișnuite de băieți 
obișnuiți, nefiind totul acoperit constant de o umbră bănuitoare și examinatoare.

Momentul culminant al discuțiilor are loc în camera foarte ordonată a lui László, 
pe un pat de o persoană; râsul stingher al fratelui și atitudinea de explorator pe o 
planetă străină a surorii pare că iau o pauză. Cei doi frați, despărțiți de microfonul pe 



45

care regizoarea îl mișcă ba spre ea, ba spre el, într-o joacă cu nuanțe serioase, vorbesc 
despre iubire. László insistă pe întrebarea „De ce este considerat în societate că dacă 
iubești un băiat înseamnă că ești homosexual?“ Regizoarea e destul de încurcată de 
întrebările formulate stângaci de fratele său, dar, în sfârșit, cei doi se află împreună 
în cadru, într-un fel de intervievare reciprocă.  

Un an mai târziu, regizoarea îl vizitează din nou pe fratele ei. Printr-o serie de fo-
tografii îl vedem pe László făcându-i ouă prăjite, ducând-o la plimbare prin împreju-
rimi, râzând în fața aparatului, ca data trecută. De la distanță, îl vedem așezându-se 
printre frații călugări în timp ce Erffa își (și ne) zice, cu niște inflexiuni noi în voce, 
că asta e alegerea pe care a făcut-o fratele ei.

În contextul lumii de azi, în care extremele politice și religioase par să se infiltreze 
cu ușurință printre tineri în valuri tot mai acaparatoare, în pofida aparentului li-
beralism general, „The Best Thing You Can Do with Your Life“ emoționează în-
tr-un fel ciudat și stratificat. Deși reîntâlnirea dintre cei doi frați și pașii lenți de 
reconectare apasă multe butoane sensibile legate de nostalgia copilăriei și de re-
lația complicată cu familia, aceasta nu este factorul primar care poate lăsa specta-
torul răvășit. Reflectarea constantă asupra alegerilor care înrădăcinează oamenii 
atât de tare în mecanisme ermetice, în idei despre divinitate, politică sau oamenii 
din jur, care ajung să îi definească atât de tare încât un dialog în care să existe 
posibilitatea unei chestionări a propriului adevăr pare tot mai departe. În acest fel, 
secvențele observaționale cu călugării foarte tineri care joacă fotbal, mănâncă sau 
își întind rufele, în parametrii acestei instituții ultra conservatoare care îi alienează 
de societate ca o închisoare în care se duc de bunăvoie (grosolan spus de bunăvoie, 
unii dintre ei fiind dați la școli teologice din clasa a șaptea, când e dificil de vorbit 
despre dorințe personale), prind astfel o dimensiune care poate îngrozi, deși imagi-
nile, scoase din context, sunt inofensive.
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Derry Girls

„Life in the 90’s is paranoid“ („Viața în anii ’90 este paranoică“) spuneau Blur... în 
anii ’90, despre și dintre plaiurile engleze, despre ciudata efervescență a perioadei, în 
mare parte asociată generațiilor tinere. De altfel, întreaga perioadă pare mânată de 
cultura tinerilor, de pop culture. Trecând marea, către Irlanda de Nord, în care de-a 
lungul ultimei decade a secolului al XX-lea încă mai continuau the Northern Troubles, 
o serie de conflicte și manifestări violente pe fond etnic și al segregării religioase în-
tre protestanți și catolici, poate că ideea de paranoie capătă un alt sens. Cum crești 
într-un astfel de mediu? Cum mai funcționează și cât se mai menține acea idee de 
bubbly teenage life pe care anii 2000 i-au sedimentat apoi în mentalul colectiv?

„Derry Girls“ ne arată că acel farmec încă există, chiar dacă într-un mod dul-
ce-amărui sau hibrid. Avem amenințări cu bombe, dar undeva în fundal se aude Ace 
of Base. Rămânând totuși echilibrat și decent, funcționând în niște parametri nostal-
gici, cele șase episoade ale primului sezon ba celebrează cretinismul (duios) al vie-
ții adolescentine, ba ridiculizează clișeele despre irlandezi, când se oprește pentru 
momente sensibile de comemorare a diverselor impasuri și evenimente nefericite 
ale climatului politic respectiv.

Totuși, mai mult decât un val de nostalgie care să se ralieze la fenomenul de re-
aducere la modă a anilor ’90, „Derry Girls“ își extrage farmecul din aspectul său bi-
ografic, valorificând propriile experiențe ale realizatoarei Lisa McGee despre ceea 
ce înseamnă să crești într-o perioadă de tumult politic. Demersul său, pe de-o par-
te, beneficiază de sinceritate și de naturalețe, de buna cunoaștere a subiectului. Pe 
de-altă parte, aderența sa la subiect și la spațiul specific face o raritate din ceea ce 
„Derry Girls“ își propune – în multitudinea diversă de seriale pe care spațiul brita-
nic le-a produs recent (de la drame à la Jane Austen la „Downton Abbey“ și chiar la 
„Peep Show“) puține vorbesc despre Irlanda de Nord sau despre Irlanda; de altfel 
nici celelalte spații din Arhipelag nu prea beneficiază de atenție, Anglia fiind favo-
rita. După o aproape uniformitate a British Standard English este foarte satisfăcător 
să auzim accentul dur al celor din Derry (cu atât mai satisfăcător să aflăm că majo-
ritatea actorilor sunt locali) și, fără a fi diluate pentru public, cum se întâmplă, de 
exemplu, în „Peaky Blinders“ cu accentul din Birmingham. Serialul întreg depinde 
de această chintesență irlandeză: multe aspecte capătă o anume valoare și un anu-
mit sens (fără de care ar fi mai puțin amuzante, sau nu la fel de relevante), de la om-
niprezenta școală catolică, la „cultura“ cartofilor prăjiți și ura pentru englezi. Chiar 
dacă rămâne într-un tipar de comedie accesibilă, direcția adoptată de Lisa McGee 
luptă mult pentru identitatea irlandeză și pentru micile sale inside-uri, construite în 
jurul protagonistei Erin (Saoirse-Monica Jackson), al familiei sale (ca sinteză de spirit 
irlandez) și al grupul său de prieteni. 

Ca structură sau ca tipologii de personaje, „Derry Girls“ nu este neapărat inovator 
(poate în mare parte doar în modul în care tratează feminitatea și homosexualitatea, 
sau în raritatea faptului de a avea un all-female grup central de personaje) – avem 
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niște tropi comici cunoscuți pentru mediul comediei britanice. Probabil cea mai fa-
cilă comparație este cea cu „The Inbetweeners“ (2008-2010), chiar dacă acestuia din 
urmă îi lipsește sentimentalismul – sau tensiunea socială a momentului – și func-
ționează mai degrabă pe glume grosolane. Cele patru personaje feminine funcțio-
nează destul de similar ca grupul de patru prieteni din „The Inbetweeners“, Michelle 
(Jamie-Lee O’Donnell) aduce aminte de tendințele de a exagera și de lipsa de finețe 
ale lui Jay, Orla (Louisa Harland) aduce aminte de Neil prin inocența și naivitatea sa 
și prin calitatea de a rămâne detașată și neafectată în lumea ei. De altfel, poate era 
nevoie de un corespondent feminin la imaginea creată de mai sus numitul cvartet 
– adolescența rămâne la fel de ridicolă indiferent de gen. Grupul de prieteni (prie-
tene plus vărul englez al lui Michelle, James) funcționează sub aceeași narativitate 
a umilirii, a situațiilor în care, așa cum spune profesoara lor, sora Michael (Siobhan 
McSweeney), atunci când Clare le pârăște pe celelalte, parafrazând, „I think we can 
say we’ve all lost some respect for you“ („Cred că putem spune că ne-am pierdut toți 
din respectul pentru tine“). 

„Derry Girls“ reusește ceea ce multe seriale și filme recente nu au fost capabile să 
facă, sau cel puțin au făcut-o foarte plictisitor sau tezist (poate doar „Lady Bird“, 2017, 
r. Greta Gerwig s-a apropiat) – să redefinească rolurile și reprezentarea tropilor cul-
turali asociați feminității adolescentine, fără să cadă într-o seriozitate programatică 
și agresivă. Cele patru fete (plus nelipsitul lor tag-along englez) nu sunt încărcate de 
vreo misiune sau de vreun checklist de reprezentare pe care trebuie să îl îndeplinească. 
Derry Girls nu sunt prețioase, nu sunt instituite cu vreun fel de virtuozitate militantă, 
sunt chiar opusul, și nici nu se raliază la stereotipicele impresii delicate despre fe-
minitate. Erin este îngâmfată și face fețe urâte, Michelle pare brutală și înjură, Clare 
(Nicola Coughlan) este isterică, Orla pare pur și simplu...să nu fie cea mai deșteaptă. 
Întotdeauna se fac de râs și ajung să se umilească, din propria lor prostie, din propriu 
lor orgoliu, din propriile prejudecăți pe care le manifestă față de cei din jur. Grupul 
de prieteni ajunge întotdeauna la cele mai ridicole situații – mint un preot că un câi-
ne a înviat, ca să îl impresioneze – și învață din acestea, evoluează, doar după ce au 
trecut printr-un proces de umilire. Sigur, umilirea face parte dintr-un proces comic, 
dar această capacitate de a greși, de a nu ieși întotdeauna eroine le face mai natura-
le, mai umane – ne este mult mai ușor să relaționăm cu ele, având în spate propriile 
noastre experiențe umilitoare din adolescență.

Personajele sunt credibile pentru că integrează și o serie de clișee (de la jurnalul 
pe care îl ține Erin până la Michelle, care își caută iubirea vieții în cărți) – au slăbi-
ciuni pe care și le-asumă, slăbiciuni umane. Problematizând feminitatea prin modul 
în care se comportă, cele patru nu sunt, totuși, doar niște construcții care trebuie să 
spună o teză – modul în care sunt caracterizate este nuanțat, nu în negru și alb, ne-
fiind aderente la vreun fel de axiologie rigidă privitor la ce decizii iau, ci acționează 
după propriile sentimente, care, de altfel, nu este exclus să fie greșite. De aici deri-
vă și o parte din comicul bine dezvoltat; ne sunt expuse o serie de clișee pe care le 
cunoaștem, pe care poate chiar le-am crezut la un moment dat, sau, cel puțin, care 
aparțin de societatea în care am crescut, care au fost acolo cândva. Ceea ce reușesc 
Derry Girls, privindu-le în retrospectivă, este să ne facă să ne dăm seama cât de ridi-
cole sunt, în ideea că modul nostru de gândire a evoluat. Sunt amuzante pentru că 
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nu sunt adevărate, pentru că știm că sunt doar niște preconcepții cu care societatea 
jonglează. Când Erin tratează tinerii din Ucraina ca ultimii năpăstuiți ai pământului, 
săraci și necunoscători față de avantajele Occidentului, clișeul e exorcizat prin ridi-
culizare, prin cât de mult Erin se face ulterior de râs. La fel se întâmplă și cu expre-
sia homosexualității – când ne confruntăm cu tachinările lui Michelle cum că James 
ar fi gay – în contextul potrivit, este clar o glumă pe seama faptului că aceasta e cea 
mai facilă insultă. În schimb, atunci când vorbim despre un coming out story al unuia 
dintre personaje, serialul își păstrează seriozitatea, îi oferă un întreg proces de evo-
luție, de la tendințele homofobe ale celor din jur la o acceptare sinceră.

Cred că acest balans între seriozitate și umor este unul dintre elementele esen-
țiale care fac să fie „Derry Girls“ atât de plăcut, atât de echilibrat în observațiile pe 
care le face – își cunoaște tonul foarte bine și știe când gluma trebuie să se termine. 
Serialul, deja programat pentru un al doilea sezon, promite multe pentru ceea ce în-
seamnă reprezentare, fie ea etnică, fie ea feminină, fie ea a unui timp care începuse 
să se scufunde într-o sufocant de nostalgică revenire la modă. Merită văzut pentru 
toate aceste direcții abordate, dar rămâne și o delicatesă relatable pentru oricine a 
crescut într-un mediu est-european presărat cu un nu-am-nimic-cu-ei-dar etnic, 
cu o puternică desfășurare religioasă și cu frica de a nu găsi cel mai ieftin produs.

3_Interviu
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Ireconciliabil – Interviu cu Radu Jude

Radu Jude este unul dintre cei mai importanți cineaști români contemporani. Câștigă, 
în 2007, premiul pentru cel mai bun scurtmetraj internațional la Sundance, cu „Lampa 
cu căciulă“, iar un an mai târziu debutează în lungmetraj cu „Cea mai fericită fată 
din lume“, în ambele filme stabilind un registru în care explorează familia în mai 
marele context al tranziției românești. Începând cu „Aferim!“ (2015), câștigător al 
Ursului de Argint pentru cea mai bună regie la Berlinale, în care explorează subiec-
tul sclaviei romilor, Jude se detașează de restul colegilor din Noul Val, el devenind 
preocupat de reprezentarea unor aspecte întunecate din istoria României și folosind 
extensiv tehnici de adaptare literară: ascensiunea legionarismului și antisemitismu-
lui („Inimi cicatrizate“, 2016, după Max Blecher) și Holocaustul românesc (filmul 
de montaj „Țara moartă“, 2017, după jurnalele medicului Emil Dorian, și „«Îmi este 
indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari»“, 2018, cu fragmente din texte de 
Hannah Arendt, Giorgio Agamben, ș.a.). Aceste filme din urmă au fost incluse într-o 
retrospectivă dedicată cineastului în cadrul Cineclubului FILM MENU și încheiată 
cu o discuție pe care am moderat-o alături de colegul meu, Călin Boto, înregistrarea 
ei fiind disponibilă pe All About Romanian Cinema - aarc.ro.

Interviul de mai jos a fost realizat prin corespondență electronică, acesta axându-se 
pe cel mai nou film al lui Radu Jude, „«Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra 
ca barbari»“.

Film Menu: De unde a început proiectul? Când a apărut ideea de a face o recon-
stituire în ramă - care creează o intersecție între trecut (de altfel, ultimele trei filme 
pe care le-ai realizat sunt plasate în trecut) și prezent?

Radu Jude: Momentul precis a fost atunci când am văzut, la o „Noapte albă a mu-
zeelor“, o reconstituire istorică a bătăliei de la Mărășești. Nu cunoșteam această ac-
tivitate, amestecul de ridicol și spectaculos m-a cucerit imediat; în plus, mi-am dat 
seama că ar putea fi folosită pentru a construi un film despre un subiect care deja 
mă interesa foarte mult. Ideea de abordare oblică atunci a apărut.

Film Menu: Cum au fost alese fragmentele de text, fotografiile și filmările de ar-
hivă din film - dincolo de faptul că toate sunt, într-o mai mare sau mai mică măsură 
(în funcție de caz) legate de tematica Holocaustului?

Radu Jude: Mi-e teamă că au fost alese foarte egoist: în funcție de importanța pe 
care le-am acordat-o eu, ca regizor-scenarist al filmului. Adică în această construcție 
(să-i spunem similară unui colaj), am adunat tot ceea ce mi s-a părut relevant, în fe-
luri diferite. Ofer două exemple. La un moment dat, Mariana (Ioana Iacob) citește un 
comentariu al lui Agamben la un text al Hannei Arendt, unde aceasta, vorbind despre 
Holocaust, spune: „Nu ne putem reconcilia cu așa ceva. Nici unul din noi nu poate.“ 
E o frază esențială, cred, și Agamben o tratează ca atare, o frază care se deschide, 
cel puțin în mintea mea, către întrebarea care macină Europa de după război: cum a 
fost posibilă o asemenea oroare în chiar mijlocul civilizației creștine, europene? E o 
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întrebare esențială și am vrut ca ea să apară în film. Sigur, la noi i s-a și găsit repede 
un răspuns, conservatorii noștri spun că e foarte simplu, Hitler nu era creștin. Dar 
evident că nu e așa, se cunoaște legătura strînsă dintre Biserică și nazism. Ce să mai 
spunem de România, unde BOR a fost alături de toate dictaturile?

Un al doilea exemplu este un fragment dintr-un film de arhivă cu procesul lotului 
Antonescu, din 1946. Am vizionat cele șase ore cu înregistrarea procesului păstrate 
la ANF (pelicula este ciopârțită în multe locuri importante, nu știu de ce, de cine sau 
când) și m-a izbit un detaliu: când Alexianu, guvernatorul Transnistriei în 1941, este 
întrebat „când a avut loc masacrul?“, el răspunde rapid și scurt, școlărește: „Masacrul 
a avut loc la 23-24 octombrie“. 

Ce m-a impresionat ține de câteva aspecte. În primul rând, recunoașterea exis-
tenței masacrului de la Odessa, negat ulterior de atâția naționaliști, antisemiți etc. 
sau minimalizat. Cred că este singura probă filmată a acestei recunoașteri și, după 
știința mea, nu o menționează nimeni, nu apare nici măcar transcrisă în volumele 
care conțin stenogramele procesului Antonescu (unde, e drept, apar alte mărturii, 
inclusiv cea a generalului Pantazi, menționată într-unul din dialoguri). Apoi, e vor-
ba de ton, de intonația răspunsului lui Alexianu. Sunt conștient de superficialitatea 
procesului lotului Antonescu, de faptul că a fost o mascaradă penibilă (parcă nu la 
fel de penibilă ca procesul lui Ceaușescu), dar anumite detalii mi se par utile – sunt 
detaliile fără importanță la momentul înregistrării, ele abia acum își revelează im-
portanța. Răspunsul lui Alexianu este unul pur tehnic („Masacrul a avut loc la 23-
24 octombrie“), tonul este sec, iar Mihai Antonescu, vizibil în spatele lui Alexianu, 
nu are nicio reacție. Toate astea, după ce Alexianu afirmă că el, personal, n-a fost la 
Odessa în timpul masacrului – deci se apără de acuzații, dar recunoaște masacrul. Ei 
bine, acest ton tehnic, simplu al lui Alexianu este, în ce mă privește, o dovadă cla-
ră a existenței acestui masacru. Și o dovadă că, la momentul respectiv, era common 
knowledge, de aceea Mihai Antonescu nu are nici o reacție (cum nu are nici Mareșalul 
Antonescu, cel puțin nu una care să se audă, el este în afara cadrului). Și ăsta e mo-
tivul pentru care am pus acest fragment în film, e, dacă vrei, dedicat negaționiștilor.

Film Menu: Cum anume s-au reflectat acestea în construcția personajului Marianei 
Marin? Cât de bine stăpânește ea bagajul de informații cu care lucrează la crearea 
spectacolului și este acesta suficient, raportat la mizele ei?

Radu Jude: Nu m-a interesat acest aspect. Dar, ca să răspund, cred că îl stăpâneș-
te (atât cât îl stăpânesc eu!) destul de bine, dar asta nu împiedică faptul de a eșua, 
cel puțin în parte. Întotdeauna o operă de artă spune și altceva decât intenționează 
autorul ei. Uneori chiar poate scăpa de sub control.

Film Menu: Mi se pare că personajul ei reflectă și o oarecare critică subtilă la 
adresa anumitor cercuri intelectuale din România - unul care se declară feminist și 
anti-fascist, care consumă spectacole de teatru independent politic în spații alter-
native, ascultă formații de neo-manele precum Raze de soare ș.a.m.d., însă ale căror 
eforturi rămân fără prea mari ecouri în afara cercurilor lor. Este într-adevăr așa? De ce?

Radu Jude: Da și nu. Piesele Raze de soare apar în film la sugestia lui Cătălin 
Cristuțiu, dacă îmi amintesc bine. Le-am păstrat pentru că mi s-a părut că felul în 
care au fost ele construite rimează, așa, de departe, cu câte ceva din construcția fil-
mului. Cât despre critica despre care vorbești, cred că e foarte mult de nuanțat. În 
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primul rând, este și o autocritică, pornită de la observația că e foarte ușor de că-
zut într-o atitudine de superioritate atunci când faci un film pe o asemenea temă. 
Superioritatea apare ca pe Facebook, unde am impresia că foarte multă lume (inclusiv 
eu, de aceea am renunțat la a mai posta, dezgustat de propriile impulsuri) se plasează 
automat într-o poziție de superioritate și simte nevoia să dea lecții, să îi admones-
teze, critice, educe, înfiereze etc. pe cei care au altă opinie, alt punct de vedere. Ceva 
similar mi se pare că se întâmplă și în lumea culturală, mai ales atunci când vorbim 
de „artă politică“. Și mă întreb dacă o parte din problemă nu vine tocmai din aplica-
rea acestei etichete, „artă politică“ (există artă care să nu fie politică?), mai bine zis 
din transformarea ei fie într-un element care să justifice superioritatea (morală, de 
cele mai multe ori), fie, invers, într-un element care arată inferioritatea (în expresii 
de tipul „X. e doar un propagandist, nu face artă adevărată“). 

Eu cred că, indiferent în ce zonă a artei sau culturii activează cineva, asta nu poa-
te fi motiv de afirmare a vreunei superiorități, cu atât mai puțin a uneia morale. Mi 
se par puțin ridicoli intelectualii sau artiștii antifasciști ori anticomuniști care afir-
mă că se luptă cu respectivele regimuri prin cărți sau opere de artă, produse acum, 
adică într-un regim (încă) democratic, chiar cu finanțare publică, de cele mai multe 
ori. Nu că aceste produse culturale nu ar fi importante – în definitiv, dacă aș crede 
asta, nu aș mai fi făcut ultimele filme –, dar pretenția de superioritate mi se pare ri-
dicolă, cu atât mai mult cu cât să te plasezi de partea corectă a istoriei e ceva foarte 
ușor acum, după atâția ani. Țin minte un interviu cu Amos Oz unde acesta se declara 
nu împotriva războiului în sine, ci a agresiunii și amintea pe cineva din familia lui 
(mătușă? bunică?, nu mai știu) care spunea că, în definitiv, lagărul de concentrare 
în care fusese internată a fost eliberat de Armata Roșie cu tancuri și mitraliere, nu 
de cei care organizau marșuri pentru pace. Așa că, dacă vrei să lupți împotriva ne-
dreptății, a războiului etc., există căi mai eficiente decât o operă de artă, un articol 
în presă sau un post pe Facebook.

Am fost recent în juriul unui festival de film și am văzut acolo un film thailandez 
foarte bun, foarte poetic și rafinat, care era dedicat, printr-un text care apărea pe 
genericul de început, minorității Rohingya. În ciuda bunelor intenții, lucrul mi s-a 
părut grotesc: adică oamenii ăia sunt omorâți în masă sub ochii întregii lumi, noi nu 
facem nimic, dar iată, un regizor sensibil le dedică filmul lui poetic. Vai, ce frumos! 
Deci da, cred că arta, dacă e importantă, e importantă în alt fel, în nici un caz pen-
tru că ar conferi autorilor vreo superioritate morală. Care, uneori, cel puțin în cazul 
cinemaului, este și o camuflare a lipsei de talent. Există filme proaste, nu proaste, 
foarte proaste, a căror unică valoare pare a fi plasarea corectă din punct de vedere 
politic. Și cred că e esențial de spus că nu doar bunele intenții (politice sau de alt 
fel) fac ca un act artistic să fie important, ci altceva (nu pot să spun eu ce, există cri-
tici de film și teoreticieni care își bat capul cu asta). Dacă riscul artei nepolitice (nu 
știu cum să îi spun altfel) este filistinismul (cunosc oameni care, când aud numele 
Bach, Wittgenstein, Michelangelo, Tarkovski etc. scot fracul din șifonier și juisează 
prelung), riscul așa-numitei arte politice îmi pare a fi simplificarea, simplismul, mai 
bine zis. Dacă Straub și Huillet sunt mari cineaști, asta nu ține de orientarea lor an-
tifascistă și anticapitalistă, ci de faptul că filmele lor sunt incredibil de complexe, de 
radicale, de inovatoare (Gilberto Perez are o analiză superbă la „History Lessons“, 
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unde arată cât de complexă și subtilă e arta lor). Pe scurt, asta am intenționat în 
film, să arăt că există riscul simplificării, încercând să îl evit. Nu știu dacă am reușit.

Film Menu: În contestările care îi sunt adresate din partea echipei cu care lucrează 
dar și din partea partenerului ei, există senzația că, dincolo de poziția lor ideologică 
individuală, Mariana este abordată astfel și fiindcă este femeie. A fost o explorare 
conștientă a macismului adânc înrădăcinat în societatea românească? De ce?

Radu Jude: Da, sigur, este o dimensiune existentă în film, dar nu atât macismul 
m-a interesat (nici nu știu cât de macho sunt personajele din film), cât contrastul 
care apare punând o femeie în centrul unei activități dominate de bărbați – mă refer 
la reconstituirile militar-istorice. Și, evident, atitudinea unor personaje secundare 
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față de ea ar fi arătat altfel dacă ar fi fost vorba de un bărbat. Ar fi arătat atât de dife-
rit, încât nicio secundă nu am pus problema ca personajul principal să fie un bărbat.

Film Menu: Apropo de reacții negaționiste, cum au fost construite personajele 
secundare și discursul lor? Care au fost sursele din care te-ai inspirat?

Radu Jude: Am încercat, pe cât posibil, să folosesc toate argumentele care sunt cu 
adevărat interesante – mai ales în discursul personajului jucat de Alexandru Dabija. 
Iar ideile au fost adunate de peste tot, din interacțiunile mele cu diverse persoane, 
de pe internet, din cărți etc.

Film Menu: Care a fost scopul alegerii de a plasa spectacolul regizat de Marin în-
tr-un spațiu public? În ce măsură sunt reacții pe care le vedem în rândul publicului 
din partea unor trecători oarecare? Totodată, există anumite cameo-uri ale unor per-
sonalități marcante din sfera culturală locală - Dana Bunescu, Gianina Cărbunariu 
- care, dincolo de cadrul fictiv, creează un racord cu realitatea socială din România.

Radu Jude: Spațiul a fost ales astfel încât să aibă o legătură cu istoria, de fapt, în 
toate exterioarele am decis să existe elemente din anii ’40 undeva în fundal, să exis-
te un amestec al timpurilor istorice în interiorul fiecărui cadru, dar lucrul ăsta nu e 
deloc evident în film, deci e probabil neizbutit. Și, pe lângă figurația plătită, există 
trecători care asistă la spectacol. Uneori, ei au reacționat la fel ca spectatorii din film, 
dar asta ține mai degrabă de dorința de a intra în joc, decât de cine știe ce resorturi 
întunecate. Cât despre Dana Bunescu, aveam nevoie de cineva care să știe să lucreze 
cu softurile de sunet din scena respectivă, iar Gianina a venit în vizită la filmare și 
am rugat-o să apară puțin – iar ea a avut generozitatea să accepte. Exista și o scenă 
cu Radu Afrim, dar a picat la montaj (nu din cauza lui Radu, desigur).

Film Menu: Și totuși, de ce nu izbutește Mariana Marin? Este cu putință ca românii 
să își accepte vreodată fațetele întunecate ale istoriei?

Radu Jude: Dar ea izbutește, de fapt, face spectacolul. Doar că el nu înseamnă 
mare lucru, și asta e, evident, decizia regizorului filmului. Unii au considerat asta 
pesimism (vezi textul lui Radu Toderici), alții propagandă anti-românească, eu o 
consider doar o formă de autocritică. Și bineînțeles că e posibil ca românii să își ac-
cepte propria istorie, parțial lucrul ăsta se și întâmplă deja. Pe de altă parte, găsim 
destule motive de pesimism, cel mai recent ar fi acest sondaj făcut printre profesori1, 
unde „curios este că aproape două treimi dintre subiecți au evitat evaluarea lui Ion 
Antonescu, preferând să afirme că nu au informații suficiente sau să nu răspundă 
deloc. Dintre cei care au răspuns însă, majoritatea afirmă că Ion Antonescu a avut 
rezultatele de ansamblu care au fost bune sau foarte bune (22%, față de 14% care 
afirmă că au fost rele sau foarte rele)“.

1Studiul Florinelei Iosip, „Ce e în mintea celor care fac educația copiilor noștri“, <adev.ro/pgq3kb>, publicat pe 17 oc-
tombrie 2018, accesat pe 17 decembrie 2018.
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Sex și mântuire: filmele lui Carlos Reygadas

de Bogdan Balla
Deși la începutul anilor 2000 cinemaul mexican se apleca din ce în ce mai mult spre 
mișcarea Nuevo Cine Mexicano, Carlos Reygadas – odată cu „Japón“ (2002), lungme-
trajul său de debut – capătă o voce distinctă în spațiul cinematografiei mexicane prin 
propunerile sale. De la viziunea impresionistă a cadrelor și ambiguitatea narativă, 
la împletirea sexualității cu metafizicul, tendințe inspirate de cineaști ca Dreyer, 
Bresson sau Tarkovski, filmele sale se conturează ca formule de auto-exprimare, 
sub egida unei moșteniri culturale europene. Dacă Noul Val Mexican propune filme 
implicate politic, care vorbesc despre diviziunea socială a Mexicului, lupta de clasă, 
problema colonizării și în general inechitățile și dificultățile socio-economice ale 
statului, filmele lui Reygadas apar mai degrabă ca experiențe personale la nivel na-
rativ, influențate (majoritar) de cinemaul european la nivel stilistic.

„Japón“ și „Batalla en el cielo“ (2005) încorporează elemente inovatoare pentru cine-
maul mexican de la acea vreme, mai ales pentru că stilistic și narativ se distanțează 
de direcțiile Noului Val Mexican (NVM), mișcare apărută la începutul anilor ’90 și 
fiind din ce în ce mai înfloritoare în Mexicul anilor 2000.

În primul rând, Reygadas nu are o abordare politică, ci mai degrabă una persona-
lă, filmele sale descriind parcursul unor personaje confruntate cu gândul suicidului, 
adulterul, lupta cu pierderea credinței și concomitent regăsirea spiritualității. În ace-
lași timp, filmele sale nu funcționează după un tipar narativ clasic. Abstractizarea 
narațiunii e una din trăsăturile cinemaului lui Reygadas, care caută mai degrabă să 
evoce trăiri, senzații și amintiri, accentuând banalitățile vieții, pe care le plasează 
în prim plan. Cineastul inserează secvențe de vis, episoade fanteziste petrecute în 
imaterial, timpi morți, cadre lungi și somptuoase cu peisaje și elemente naturale sau 
animale moarte, muzică religioasă etc.

Elementul de shock value prin nuditate și sex nu e străin de NVM, ci e de altfel unul 
din aspectele exploatate în filmele cult ale mișcării, precum „Sexo, pudor y lágrymas“ 
(r. Antonio Serrano, 1999) sau „Y tu mamá también“ (r. Alfonso Cuarón, 2001). Unele 
dintre titlurile cu succes critic și de box office din NVM arată mai degrabă solidaritate 
față de cultura Statelor Unite, cu o atitudine critică la adresa Europei.1 Personajele 
de sorginte spaniolă fie își găsesc moartea la final sau sunt rănite moral sau fizic, 
fie rănesc relațiile dintre personajele mexicane. În „Y tu mamá también“ personajul 
feminin de origine spaniolă pleacă într-un road trip cu doi băieți mexicani cu care 
are mai multe partide de sex. Ajunși pe o plajă lăturalnică, beți și sub aceiași aburi 
sexuali, între cei doi băieți are loc o escapadă, receptată drept confuză și inoportună 
de aceștia. Inițial, tensiunile și conflictele dintre ei se manifestau doar față de per-
sonajul feminin. Drumul înapoi spre oraș nu mai e deloc încărcat cu aceeași energie, 
ci e mai degrabă tăcut și incomod. Aflăm prin intermediul unui narator că într-un 
1Emily Hind, „Post-NAFTA Mexican Cinema, 1998-2002“, Studies in Latin American Popular Culture, volumul 23, 2004, p. 108.

Detașarea de Nuevo Cine Mexicano și influențe
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interval de un an băieții și-au răcit relațiile și ulterior ni se comunică fără alte men-
țiuni că personajul feminin a murit de cancer, ceea ce e o soartă similară personajelor 
„european-contaminate“2 (lupta și învingerea colonizatorului). Așadar, în filmul lui 
Cuarón sexul e mai curând tratat hedonistic, insistând pe relațiile de clasă.

Sexul la Reygadas e o experiență metafizică, uneori purificatoare pentru perso-
naje. Cineastul vede sexualitatea ca o parte vitală a existenței, dar plină de mistere, 
„pentru că pe de-o parte reflectă instincte bazale, ca instinctul conservării sau cel al 
supraviețuirii, și pe de alta e una din cele mai complexe acțiuni umane, e conectată 
de aproape la conștiința omului ca individualitate, și prin urmare dezvăluie nevoia 
acestor individualități de a găsi alte individualități ca să se completeze pe sine“.3 

Revenind la aspectul politic, filmele lui Reygadas nu sunt neapărat golite de sem-
nificație politică, dar un element activist sau critic e mai puțin vocal sau izbitor, com-
parativ cu Iñárritu sau Cuarón. Mai degrabă pare că realitățile socio-geografice și 
politice sunt relatate așa cum apar ele în societatea mexicană, fără vreo intervenție 
subiectivă din partea cineastului. Asta fiind zis, trebuie totuși luat în considerare că 
două dintre filmele sale, „Batalla en el cielo“ și „Post Tenebras Lux“ (2012) au de-a 
face cu lupta (spirituală, morală și - în „Batalla en el cielo“ - sexuală) dintre clasa 
opresoare și cea oprimată și conflictele de clasă. În aceste două filme clasa de jos iese 
vătămată: ba doborâtă spiritual, ba recurgând la suicid, în ambele cazuri oprimatul 
devenind criminalul opresorului.

În al doilea rând, faptul că Reygadas e influențat de cinemaul european, nu e doar 
un aspect discutat de cineast însuși, care a numit cu mai multe ocazii influențele 
unor regizori europeni, ci și un element cheie al filmului său, „Stellet Licht“ (2007), 
construit ca o odă adusă filmului lui Dreyer din 1955, „Ordet“. În același timp, men-
ționând câteva din influențele declarate de Reygadas, se pot observa trăsături ale 
cinemaului practicat de aceștia în filmele lui.

Robert Bresson e una din influențele majore ale lui Reygadas, de la care preia 
tendința de a folosi actori neprofesioniști și maniera restrictivă de a da indicații, 
fără a le oferi actorilor acces la scenariu. Cineastul mexican caută o depărtare de 
teatralitate, evită să descrie actorilor psihologia personajelor pe care le vor juca 
(să le insufle un anumit tip de comportament sau reacții), preferând indicații prac-
tice, spațio-temporale și ulterior construind substratul psihologic al personajelor 
prin montaj. Adăugând acestor elemente și cadrele lungi din „Japón“, stilistica lui 
Reygadas se conturează ca o perspectivă unică în spațiul cinematografiei mexica-
ne de la începutul anilor 2000, pentru că filmele din NVM funcționau în mare parte 
după o rețetă hollywoodiană4 (adică se căuta și atragerea unei audiențe tinere prin 
atenție la haine, înclinație spre violență și gore, un soundtrack cât mai pop și cat-
chy, montaj alert etc.). Căutările în cinema ale lui Reygadas, precum interesul față 
de dimensiunea metafizică, sunt precizate de el însuși: „Rossellini era un maestru 
în a folosi lumea așa cum e pentru a da naștere poveștilor lui. Dreyer, de asemenea. 
Consider «Ordet» a fi un adevărat miracol. Bresson e de asemenea un maestru, mai 
ales prin felul în care lucrează cu actorii neprofesioniști sau prin modul în care se 

2  Ibid.
3 Extras din interviul Film Menu cu Reygadas din acest număr. 
4 Emily Hind, „Post-NAFTA Mexican Cinema, 1998-2002“, Studies in Latin American Popular Culture, volumul 23, 
2004, p. 98.
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folosește de sunet. Tarkovski mi-a deschis însă ochii cu adevărat. După ce i-am văzut 
filmele, am avut revelația faptului că emoția poate veni doar din sunet și imagine și 
nu neapărat din poveste.“5

Pentru Carlos Reygadas, care la 26 de ani era în plină ascensiune profesională 
practicând drept internațional pe probleme militare, fascinația pentru film a apărut 
după ce a intrat în contact cu cinemaul lui Tarkovski, ale cărui influențe se regăsesc 
în filmele cineastului mexican prin teme precum moartea, salvarea, păcatul, căuta-
rea identității spirituale, dar de care se distanțează în multe privințe, pentru că în 
filmele lui Reygadas intervine o infuzie sexuală care converge cu spiritualitatea și 
care, în același timp, cauzează un conflict.

Influențele pe care Reygadas le menționează sunt clar observabile în filmele sale. 
Utilizarea locațiilor reale trimite la Rossellini, de pildă prin asemănarea dintre sec-
vența slujbei religioase din „Viaggio in Italia“ (1954) și aceea din „Batalla en el cielo“. 
Ce preia de la Bresson e calitatea nealterată (de a lăsa omul din spatele personajului 
să preia puterea) a actoriei neprofesioniste și aversiunea pentru psihologizare, iar 
preferința sa pentru cadre lungi, peisaje și căutare spirituală amintesc de Tarkovski. 
După cum am menționat, „Batalla en el cielo“ e în sine un tribut adus lui „Ordet“ 
ceea ce complică și mai mult proveniența culturală a direcției lui Reygadas, pentru 
că îi plasează filmul ca derivat al unui filon spiritual european.

Narațiunea filmelor lui Reygadas, deși funcționând într-o aparentă structură cla-
sică (există conflicte, un moment culminant, șamd) în primele sale trei filme și în 
„Nuestro tiempo“, ultimul său lungmetraj, are la bază mai degrabă formule care se 
aseamănă cu trilogia antonioniană sau cu pre-modernismul lui Rossellini. Reygadas 
condensează povestea, secvențele funcționând în mod paratactic prin prezențele 
personajelor6 și banalul întâmplărilor de zi cu zi (care pentru Reygadas pare că nu e 
niciodată banal).

Lungmetrajul de debut al lui Reygadas, „Japón“, nu are de a face nici cu Japonia 
și nici cu Mexicul (cu toate că e filmat în statul Hidalgo). Spațiul apare mai degrabă 
ca un loc alegoric, abstractizat, în care concepte ca viața, moartea, natura se con-
cretizează. Ajungând într-un sat izolat pentru a se sinucide, personajul central din 
„Japón“ e primit în gazdă de o bătrână pentru care dezvoltă un soi de atracție, de 
legătură sexuală, care are menirea să-l salveze sau să-i ofere echilibru spiritual îna-
inte de a muri. „Japón“ începe cu o vânătoare într-un peisaj montan semi-deșertic 
și un bărbat care întrerupe acest grup pentru a solicita transport până în satul de 
jos. Primit într-un final în casa lui Ascen, mai bine de 40 de minute vedem tabietu-
rile sale care constau în a picta, a asculta muzică și a fuma iarbă. Mai târziu, bărba-
tul urcă pe o colină cu gândul de a-și lua viața, dar imaginea cadavrului unui cal îi 
schimbă intențiile și îl face să-și piardă conștiința sub greutatea unei astfel de de-
cizii. Sub aceleași auspicii stau și celelalte filme ale lui Reygadas, ele fiind mai mult 
5 Jason Wood, „Japón, El crimen del padre Amaro, Nicotina, and El Misterio del Trinidad“, The Faber Book of Mexican 
Cinema, 2006, p. 117-118.
6 Cynthia Tompkins, „A Deleuzian Approach to Carlos Reygadas’ «Japón and Batalla en el cielo»“, Hispanic Journal, 
Vol. 29, No. 1 (primăvara, 2008), p. 159.
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studii umane, ale senzațiilor sau de peisaj, decât concentrate pe o poveste ca atare, 
după cum mărturisește cineastul: „Pentru mine cinemaul înseamnă să captezi pre-
zențe. Prezența oamenilor, a animalelor, a peisajelor, elementelor naturii, vântului. 
Povestea e un schelet la care adaugi lucrurile cu adevărat importante.“7

Constatându-și propria evoluție tehnică după „Japón“, Reygadas vede primul său 
film ca axat în jurul mișcărilor de cameră, cadrul secvență devenind esențial com-
parativ cu „Batalla en el cielo“, în care montajul, tăietura, construcția minuțioasă a 
spațiului, culorii, sunetului au rol esențial.8

Odată cu „Batalla en el cielo“, o evoluție estetică a filmelor lui Reygadas devine 
din ce în ce mai clară. Atmosfera bizară, onirică (apogeul îl va atinge ulterior în „Post 
Tenebras Lux“), culorile din ce în ce mai accentuate, peisajele și mișcările complexe 
ale camerei conturează din ce în ce mai puternic direcția sa stilistică.

Important e însă și nivelul sinestezic pe care îl facilitează filmele lui Reygadas. 
Una dintre calitățile lor e că determină spectatorul să conștientizeze fenomene sen-
zoriale (miros, chinestezie) care nu pot fi resimțite în mod natural doar prin contactul 
cu imaginile, prin abordarea mai multor procedee. „Post Tenebras Lux“ a fost filmat 
cu o lentilă plată care dă un efect optic de dedublare a imaginii, o „dublură fantomati-
că“9 ce are ca rezultat ruperea de realitatea pe care ochiul o percepe în mod obișnuit. 
În toată filmografia sa există această tendință aproape fetișistă a lui Reygadas de a 
lăsa camera să capteze secvențe uneori nenatural de lungi cu peisaje, animale (fie ele 
și moarte) și elemente din natură care exclud omul ca subiect vizual, stabilind însă 
natura, materialitatea exterioară cu toate caracteristicile ei perceptive ca subiect și 
ridicând astfel nivelul de receptivitate perceptivă (sinestezică) a spectatorului pentru 
aceste elemente. „Post Tenebras Lux“ este totuși un apogeu pentru Reygadas în ceea 
ce privește încărcătura sa subiectivă. Filmul se învârte în jurul conceptelor de timp, 
memorie, „amprente“ (urmele pe care omul și natura le lasă în timp). Filmul facilitea-
ză sinestezia și prin intermediul POV-urilor (cadrelor subiective). În prima secvență 
din „Post Tenebras Lux“, Rut aleargă pe un teren de fotbal la apus, înconjurată de vaci 
și câini, pe măsură ce apusul se transformă în beznă totală. Cadrele sunt filmate de 
jos, de la nivelul perceptiv al copilului, mișcarea camerei ținută în mână accentuând 
diferențierea dintre POV-ul lui Rut care privește animalele și POV-ul animalelor care 
o privesc pe Rut. Presupunerea unui POV e însă anulată în momentul în care într-un 
cadru lung al animalelor, complet neanunțat, Rut își face apariția în cadru, eliminând 
așadar unele false certitudini legate de unghiurile camerei. Această secvență cu Rut 
alergând sau de pildă prim-planurile capului lui Seven bălăngănindu-se în timp ce 
călărește măgarul sunt ilustrative pentru aspectul chinestezic al procedeului per-
ceptiv. Spectatorul poate simți aceste mișcări pentru că îi sunt cunoscute, el însuși 
le-a efectuate în trecut, ceea ce facilitează procesul sinestezic.

Din punct de vedere stilistic, Reygadas pune mare preț pe frumusețea cadrului 
(de pildă, primul cadru din „Stellet Licht“, de șase minute, cu cerul înstelat și apoi 
răsăritul sau secvența de vis din începutul lui „Post Tenebras Lux“), iar în filmele 

7 Extras din interviul Film Menu cu Reygadas din acest număr.
8 Interviul lui Peter Fraser cu Reygadas, „An interview with Carlos Reygadas, director of Battle in Heaven“, <https://
web.archive.org/web/20070105191804/http://www.close-upfilm.com/features/Interviews/carlosreygadas.htm/>, pu-
blicat pe 05.01.2007, accesat pe 27.12.2018.
9 Troy Bordun, „Carlos Reygadas, the Avant-Garde, and the Senses“, Genre Trouble and Extreme Cinema, 2017, p. 49.
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sale există un puternic element de mit, de basm al narațiunii, similar realismului 
magic din literatură.

Pentru William Rowlandson, între romanul emblematic al realismului magic 
„Pedro Páramo“ al lui Juan Rulfo și „Japón“ există o sumedenie de similitudini. În 
„Pedro Páramo“, naratorul pornește într-o călătorie în Jalisco pentru a-și căuta tatăl. 
Pe drum întâlnește un bărbat care-i ghidează drumul și care e relevat mai târziu în 
roman ca fiind de fapt mort și în același timp un criminal. Satul care din amintirile 
lui Juan Preciado, naratorul, era odinioară animat, e acum aproape fantomatic. La 
mijlocul poveștii, Juan Preciado moare și totuși rămâne o voce narativă a romanu-
lui, iar descrierea satului devine din ce în ce mai apropiată de înfățișarea simbolică a 
iadului. În „Japón“, personajul central ajunge într-un sat, ghidat de un vânător (deci 
într-un fel tot de un ucigaș) pe care îl întâlnește în călătoria lui. Motivul pentru care 
personajul își dorește să rămână acolo, îi spune el vânătorului, e ca să se sinucidă. În 
timpul călătoriei și pe parcursul șederii sale în sat, e martor la sacrificarea mai mul-
tor animale, iar la jumătatea filmului, bărbatul încearcă să-și ia viața, dar eșuează. 
Bătrâna care îl primește pe bărbat în gazdă nu are apă curentă în casă, e nevoită să 
coboare o vale și să urce înapoi cu gălețile pentru a face rost de apă, ceea ce similar 
schimbărilor (căldura și arșița) pe care le suferă imaginea satului lui Juan Preciado, 
legat de simbolul iadului, „o descriere a infernului“, după cum numește Rowlandson 
toposurile în jurul cărora gravitează personajul literar și cel filmic. Rowlandson ar-
gumentează că asemenea cititorului căruia i se relevă că Juan Preciado din „Pedro 
Paramo“ nu mai trăiește de fapt, spectatorul împărtășește un tip de reacție similar 
atunci când intențiile suicidale ale protagonistului din „Japón“ devin clare.10 Cititorul 
e nevoit ca în mijlocul romanului să se lase în voia relatărilor incerte ale naratoru-
lui după ce află de moartea sa, iar spectatorul, odată ce înțelege motivul pentru care 
bărbatul vrea să se izoleze, trebuie să renunțe la așteptările unei relații de obiectivi-
tate și identificare cu protagonistul filmului. Ruptura dintre spectator și protagonist 
devine și mai acută în momentul în care bărbatul îi cere bătrânei să facă sex cu el. 
Continuând, Rowlandson afirmă că și romanul lui Rulfo și filmul lui Reygadas anu-
lează pasivitatea spectatorului, solicită căutarea activă a unor răspunsuri din partea 
cititorului/spectatorului. Totuși, multe elemente ale filmelor lui Reygadas pot fi ra-
portate într-o anumită măsură realismului magic, pentru că sunt un aliaj între obiș-
nuit, între portretizări reale ale unei societăți și elemente care țin de extraordinar. 
În „Post Tenebras Lux“, figura roșiatică a diavolului CGI care intră încă de la început 
în casa familiei lui Juan și îl privește pe fiul său în ochi poate foarte bine să fie un 
emisar al tragediei care va avea loc în final și care îl va face pe Seven să-și smulgă 
capul cu propriile sale mâini.

10William Rowlandson, „The Journey into the Text: Reading Rulfo in Carlos Reygadas’s 2002 Feature Film « Japón»“, 
The Modern Language Review, Vol. 101, No. 4 (octombrie, 2006), p. 1029.
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Sexualitatea în filmele lui Reygadas nu ia o formă pur gratuită, ci capătă valențe me-
tafizice prin implicațiile pe care le propune asupra personajelor, fie că apare ca un 
ultim strigăt de ajutor, ca în „Japón“, sau rodul păcatului, precum în „Stellet Licht“. 
Ambiguitatea structurii narative și prevalența metafizicii sunt direcții care contează 
mai mult pentru Reygadas și care vor defini abordarea stilistică a restului filmografiei 
sale. Nevoia imperioasă de împăcare de sine, de autoacceptare, eforturile continue de 
a recâștiga un echilibru spiritual (religios, cel mai pregnant în „Stellet Licht“) sunt 
apanaje ale personajelor lui Reygadas, care se află constant într-un conflict intern 
și pentru care sexul devine o salvare, o formă spirituală supremă. Narativitatea de-
vine „un rău necesar“ în viziunea lui Reygadas11, pentru că acțiunea e adânc înrădă-
cinată în metafizic și contemplativ. Raportarea conținutului sexual la figuri biblice 
sau aspecte care vizează spiritualul e recurentă în primele sale trei filme („Japón“, 
„Batalla en el cielo“ și respectiv „Stellet Licht“). În „Japón“, icoana Maicii Domnului 
și cea a lui Iisus devin simboluri sexuale. Ascen îl întreabă pe musafirul ei pe cine 
preferă între Iisus și Maria și îi povestește cum în satul lor femeile preferă icoana 
lui Iisus, iar bărbații pe cea a Fecioarei. Frapantă e însă istorioara despre nepotul ei 
care în închisoare dezvoltă tendințe masturbatorii față de icoana Fecioarei Maria și 
e ulterior agresat pentru asta. Filmul e treptat cuprins de o atmosferă de poftă car-
nală combinată cu strigăt pentru regăsirea de sine. De altfel, portretizarea lui Ascen 
în film evocă repetat figura lui Iisus Hristos. Îi spune că numele ei e Ascension, sub-
liniind că înseamnă „Hristos ridicându-se spre Rai“. De asemenea, într-o secvență 
din biserică i se suprapune repetat chipul cu cel al icoanei Mântuitorului pe cruce. 
Simplitatea și bunătatea femeii, atribute asociate sfințeniei, sugerează totodată cum 
pentru personajul central ea reprezintă mântuirea și salvarea. Motivul pentru care 
femeia acceptă să facă sex cu el se poate datora nevoii de a-l înzestra cu liniștea pe 
care o caută, ceea ce fortifică legătura dintre personajul ei și o făptură sfântă.

Asemenea debutului său, Marcos, personajul central din „Batalla en el cielo“, vede 
sexul ca o formă superioară de iubire, ca o salvare din fața păcatului. El și soția sa, un 
cuplu mexican din clasa muncitoare, răpesc copilul unor vecini, care moare ulteri-
or, ceea ce împinge disperarea lui Marcos și credința în salvare a soției sale la limite 
extreme.. Ana, fiica șefului său, care lucrează în secret într-un bordel, se transformă 
din ce în ce mai puternic într-un obiect al dorinței pentru Marcos, iar mișcările de 
cameră din secvențele de început și de final – care par a căpăta o aură nelumească, 
poate o reprezentare a Raiului – au o dimensiune spirituală. Râvna lui Marcos față 
de Ana e evidențiată prin secvențele fanteziste în care ea îi oferă o felație. Reygadas 
se ferește de interpretări, preferând aspectul concret al elementelor din film, care 
capătă ulterior semnificație. Vorbind despre relația dintre Ana și Marcos, cineastul 
spune că poate fi o metaforă privind oprimarea rasială din Mexic, relație care însă 
poate fi luată ca atare, adică doar o poveste de dragoste.12

11 Interviul lui Peter Fraser cu Reygadas, „An interview with Carlos Reygadas, director of Battle in Heaven“(Ibid. 
nota 8).
12 Interviul lui Paul Dallas cu Carlos Reygadas, „Carlos Reygadas on Existence, the Flow of Perception and the 
Feeling of Being Embraced“, <https://www.extraextramagazine.com/talk/carlos-reygadas-on-existence-the-flow-of-
perception-and-the-feeling-of-being-embraced/>, publicat în 02.08.2016, accesat la 28.12.2018.

Sex și spiritualitate
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După răpirea copilului, Marcos devine din ce în ce mai atras de Ana, iar poftele 
sale carnale sunt din ce în ce mai greu de stăpânit, ceea ce se opune vehement ne-
voii sale de purificare spirituală. Marcos traversează mai multe etape ale credinței, 
la care inițial se uită cu superficialitate. Totuși greutatea faptei devine din ce în ce 
mai apăsătoare. O secvență relevantă în acest sens e cea în care o călătorie prin pă-
dure dă naștere unui soi de eliberare metafizică. Pe măsură ce merge prin pădure 
și se depărtează tot mai mult de cameră, o ceață groasă se lasă și acoperă pădurea, 
Marcos rămânând însă singura figură care se mai poate întrezări, ceea ce poate tri-
mite la „raiul“ la care face referire titlul filmului. Ajuns pe vârful unei coline, câteva 
cadre mai târziu, Marcos privește satul de sus în timp ce lângă el, își face impozant 
loc o cruce de lemn. Marcos și crucea de lemn apar în contra-plonjeu doar pe funda-
lul albastru al cerului, o imagine profund religioasă.

 „Stellet Licht“, după cum am menționat, e tributar filmului din 1954 al lui Dreyer, 
„Ordet“, iar asemenea primelor două filme ale sale, problema bărbatului confruntat 
cu o dilemă carnală și a cărui raportare la religie suportă modificări majore pe par-
curs, consolidează preocupările sale tematice. Reygadas alege să înfățișeze adulterul 
într-o comunitate ascetică, cu o etică riguroasă privind mariajul, care condamnă as-
pru astfel de porniri. În ciuda faptului că filmul nu e la fel de direct în reprezentările 
sexuale, „Stellet Licht“ reușește, comparativ cu celelalte două filme de până atunci 
ale cineastului, să mobilizeze cel mai bine, în mod explicit, această dihotomie între 
carne și spirit. Johan e prins între ascetism și tentațiile sexuale care au erupt de cu-
rând în viața sa și pe care le asociază cu o forță diabolică ce încearcă să-l acapareze.

În fiecare film al său, cineastul caută să mențină integritatea locațiilor și oameni-
lor, a naturii și a obiectelor, evitând să le transforme în dispozitive narative. Căutările 
sale se nasc din senzații și evocarea amintirilor, din somptuozitatea peisajelor și por-
tretele umane. Similar cinemaului lui Terrence Malick, Reygadas își caracterizează 
personajele în diverse momente ale vieții, revelându-le atât lor, cât și spectatorilor 
că sunt creaturi infime aflate în fața unui plan măreț. Dar filmele sale sunt și priviri 
omnisciente în viețile unor familii în aparentă armonie, care însă urmează a fi su-
puse unor conflicte majore, iar reechilibrarea, în ciuda forței spirituale, e din ce în 
ce mai greu de câștigat.     

4_Profil Carlos Reygadas
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Cinemaul care nu s-a născut încă – Interviu cu Carlos Reygadas

Carlos Reygadas e una din cele mai fascinante figuri ale cinematografiei mondiale 
din prezent; filmele lui, la granița dintre epifanii cotidiene și explozii umane în-
ghițite în sec, se află într-un colțișor aparte din lumea cineaștilor care tratează re-
alul cu instrumentele ascuțite ale propriei minți. Aflat la București cu ocazia unei 
retrospective organziate de Les films de Cannes à Bucarest, regizorul mexican și-a 
rupt o jumătate de oră să ne întâlnească într-un restaurant îmbâcsit, unde am vor-
bit despre cinema și metafizica lui.

Film Menu: Dacă am putea descrie filmele tale într-un anume fel, am spune că 
sunt niște home-movie-uri somptuoase, dau în vileag și analizează fiecare mic de-
taliu al vieții. Care e procesul sau dialectica din spatele felului în care alegi aceste 
aspecte de viață și le integrezi în filmele tale?

Carlos Reygadas: Cred că multe din evenimentele și aspectele acestea întâm-
plătoare din film vin într-un mod foarte natural, datorită unei metode generale pe 
care o folosesc și care e baza propriei mele definiții a cinemaului și e totalmente 
opusă ideii de a spune o poveste bună. Vezi tu, mulți spun că cinemaul înseamnă 
să spui o poveste bună. Eu cred că asta e absurd. Asta mi se pare mai degrabă lite-
ratură, nu cinema. Pentru mine cinemaul înseamnă să captezi prezențe. Prezența 
oamenilor, a animalelor, peisajelor, elementelor naturii, vântului. Pentru mine, na-
rațiunea e un schelet la care adaugi lucrurile cu adevărat importante. E ca la corpul 
uman, scheletul contează, dar nu e cel mai important lucru. Dar avem nevoie de el, 
normal. Când scriu, o fac într-o manieră foarte intuitivă, aproape ca și cum aș fi în-
tr-o stare de hipnoză. Așa încerc să gândesc, doar prin intuiție. Atunci când lucrezi 
cu intuiția, toate lucrurile care par întâmplătoare sunt importante în lumea asta 
pe care o construiești, pe scheletul ăsta. Sunt parte din narațiunea întregului corp 
pe care încerci să-l prezinți. Dar nu sunt importante narativ doar din perspectiva 
poveștii, ci și din partea lumii pe care încerci s-o construiești, ca întreg. Ele vin na-
tural atunci când scriu. Când mă gândesc la lucrurile acestea... unele sunt amintiri, 
unele sunt invenții, altele fantezii. Dar vin pur și simplu în film când mă gândesc la 
ele. Și apoi încerc să le filmez.

Film Menu: Este perspectiva asta asupra cinemaului legată în vreun fel de fun-
dalul documentar din filmele tale?

Carlos Reygadas: Îmi place să văd lumea, s-o aud, să fiu în diverse locuri și să 
tac, îmi plac toate aparatele astea care ne ajută să captăm, ca să-i spunem așa, 
lumea adevărată. Nu vreau s-o captez chiar ca-n documentare, ci să construiesc 
ceva cu materialul ăsta luat din lumea reală. Și știu că din momentul în care începi 
să filmezi și să montezi, prin însăși arta de a face aceste lucruri deja o reinterpre-
tezi, dar vreau ca materialul respectiv să fie autentic și atunci construiesc ceva ra-
dical diferit. În filmul acesta de exemplu [„Timpul nostru“/„Nuestro tiempo“], sun-
tem eu, soția mea și copiii noștri, și totuși nu e viața noastră. Lumea crede că e 

Foto: Scena9

de Bogdan Balla și Andreea Chiper 
traducere din engleză de Andreea Chiper
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viața noastră, dar nu e. Sentimentele veritabile, expresiile, felul în care vorbim sunt 
foarte similare cu cele reale, dar de vreme ce sunt captate de cameră, se transformă 
în altceva. Și apoi începe un film de ficțiune și cinemaul poate deveni ceva mai ase-
mănător cu literatura. E ca și când la început fusese foarte apropiat de pictură, dar 
odată ce îl captezi, tot materialul devine mai similar literaturii, pentru că vreau să 
construiesc și să modelez aceste limbaje după propria mea interpretare. Dar atunci 
când filmez îmi proiectez în permanență propria viziune, cum fac Hitchcock sau re-
gizorii de ficțiuni-fantezie pure. Fac așa pentru că-mi place lumea autentică.

Film Menu: În „Japón“, de pildă, comunitatea din sat joacă un rol foarte impor-
tant. Cum a fost să regizezi niște oameni reali să-și joace propriile roluri, oameni 
care nu mai lucraseră în cinema?

Carlos Reygadas: Nu-și joacă chiar propriile roluri, mai degrabă își mobilizează 
propria ființă, energia lor reală, sinele lor real. Dar nu joacă niciun rol propriu-zis, 
doar se află acolo. E ca și când ceri cuiva să-ți pozeze, ei nu joacă niciun rol, pur și 
simplu stau acolo, sunt doar prezență și eu asta încerc să fac în filmele mele, la o 
scară mai mică sau mai mare, însă asta doar gravitează în jurul plăcerii de a privi și asculta.

Film Menu: Despre felul cum împletești religia și sexualitatea. În „Japón“ și în 
„Bătălie în ceruri“/„Batalla en el cielo“ există senzația asta de puritate în secvențe-
le cu sex, de parcă actul sexual presupune o formă de salvare. În „Lumină tăcută“/
„Stellet Licht“, adulterul e cauza rupturii, în timp ce în „Post Tenebras Lux“, scene-
le de sex din saună au aparența asta a mundanului, de parcă provin din mediul na-
tural al personajelor. Cum e sexualitatea portretizată în filmele tale, până la urmă? 
E o formă de salvare, stă la rădăcina răului sau e doar un alt aspect al vieții?

Carlos Reygadas: E doar o parte foarte importantă a vieții, una foarte misteri-
oasă probabil, pentru că pe de o parte reflectă instincte foarte simple, precum in-
stinctul conservării sau cel al supraviețuirii, și pe de alta e una din cele mai com-
plexe acțiuni umane, pentru că e conectată de aproape la conștiința omului ca 
individualitate, și prin urmare dezvăluie nevoia acestor individualități de a găsi 
alte individualități ca să se completeze pe sine. Se-ntâmplă să fim o specie gregară, 
și chiar dacă știm că suntem un sine și știm că și ceilalți sunt tot un sine, ne căutăm 
totuși unii pe alții. Cumva ne simțim compleți numai când intrăm în contact cu 
ceilalți, pentru că asta face parte din natura noastră, probabil natură animală ori 
probabil legată de conștiință, și legată de asemenea de raționalitate, deci în sensul 
ăsta nu suntem ca oile, nici ca tigrii, dar suntem ceva care să poată susține toate 
nevoile și instinctele astea. Conștientizăm că suntem pe cont propriu, dar îi vrem 
pe ceilalți, iar sexul se apropie mult de asta, cred că în ambele sensuri. Nu vreau să 
fac filosofia sexului, pentru că de fiecare dată reprezintă altceva, însă sexul în viața 
reală e și foarte vast, poate avea însemnătate în multe feluri, e o pierdere de vreme 
să încerci să-l definești. Înseamnă prea multe lucruri.

Film Menu: Privind înapoi la „Lumină tăcută“ și „Post Tenebras Lux“, filmele 
tale par infuzate cu un fel de inefabil. Există vreo paralelă între filmele tale și re-
alismul magic din literatură? A influențat în vreun fel activitatea ta de cineast? 
Poate prin credințele metafizice?

Carlos Reygadas: Nu. Nici măcar credințele metafizice. Nu cred în Dumnezeu 
sau spiritualitate, energie, nimic de felul ăsta. Dar cred că propria conștiință e o 
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întâmplare atât de puternică încât ne face să simțim că există ceva dincolo de orice 
lucru. Și ne dăm seama că toate lucrurile au o anumită putere și cumva, hai să pu-
nem așa problema, totul e viu. Chiar și metalul sau lemnul sau sticla. Înțelegem ce 
sunt obiectele și proiectăm asupra lor, asupra orice atât de multe gânduri, atât de 
multă simțire, încât urmele devin, nu neapărat viață, într-un sens metaforic, dar 
devin atât de importante încât ajungem să le conferim noi atribute transcenden-
tale, dar eu cred doar că lucrurile sunt foarte fizice. Ne proiectăm propria energie 
care vine din conștiință. De exemplu câinii, ei poate că au foarte multă energie, 
dar nu au și conșiință, așa că nu inventează dumnezei sau spirite, nu fac meditație 
transcendentală sau lucruri de genul ăsta, ei doar există. Ei sunt advărații budiști, 
câinii sau muștele sau plantele. Dar noi știm că existăm. Și de aceea ne dezvoltăm 
un ego, conștiința de sine, și putem să vedem cumva ego-ul umanității în orice, iar 
asta e o forță foarte puternică, e motivul pentru care animăm lucrurile și scornim 
idei care transcend lumea fizică, reală. Așa simt eu lucrurile și felul în care îmi torn 
filmele. Doar pun camera în față și las lucrurile să vină la ea, o las să capteze toate 
prezențele. La fel și cu echipamentul de sunet. Amândouă sunt niște invenții extra-
ordinare ale omului. Echipamentul de sunet e chiar mai impresionant decât came-
ra. Gândiți-vă doar că putem să captăm sunetul, să-l reproducem și să-l trăim ca pe 
ceva real, că nu facem diferența. Deci impactul imaginilor dinamice cu sunet e cu 
adevărat puternic în mintea noastră și în cinema. Cred că are o capacitate extraor-
dinară de a gravita în jurul acestei temelii. Și de-asta cred că unii spun că cinemaul 
a murit deja, cum e cazul lui Peter Greenaway. Sincer, eu unul cred că cinemaul încă 
nu s-a născut, ci e de fapt în mijlocul propriei nașteri. Probabil că va fi avortat, dar 
cred că abia se naște. Sunt atâtea de descoperit în asta. Problema e că industria en-
tertainment-ului și nevoia umană de a ne șterge gândurile sunt atât de puternice, 
încât, cum spuneam, va fi un avort, dar tehnic vorbind, ca artă, cred că abia se naș-
te. Dacă am mai exista încă o mie de ani, ceva ce astăzi pare o idee himerică, atunci 
cred că cinematograful s-ar afla într-o poziție specială în mințile și viețile noastre. 
Dar în momentul de față îl folosim doar ca pe o simplă formă de literatură.

Film Menu: Privitor la vibrațiile lucrurilor pe care le transmiți prin abordarea ta 
stilistică, într-o manieră aproape non-academică. Mizanscena ta e aproape mereu 
un amestec de cadre lungi, jump-cut-uri, detalii pe un chip sau pe un obiect etc. 
Cum ai ajuns la felul acesta neobișnuit de a te folosi de instrumentarul cinematografic?

Carlos Reygadas: Cred că cinemaul e atât de aproape de vis, sau de reverie, de 
imaginație... Și cu toții visăm, în moduri mai mult sau mai puțin asemănătoare. Și 
asta e demonstrat, nu e demonstrat întru totul, dar toți aproape că ne dăm seama. 
Așa că ne dezvoltăm un limbaj propriu. Fiecare îl are pe al său, dar sunt similare. 
Asta ca să ne putem conecta unul cu altul prin limbajul vizual și auditiv. Dacă aș fi 
tu pentru o zi, sunt sigur că aș vedea lucrurile diferit, dar nu chiar atât de diferit. 
Deci cred că aceste aparate extraordinare chiar ne pot apropia de ideile astea de ex-
perimentare și cred că toate regulile despre cum trebuie folosit limbajul vizual sunt 
în fond o nevoie superficială de reglementare pe care oamenii au inventat-o din 
frică. Regulile sunt o contrapondere a fricii. Unii oameni vor pur și simplu să regle-
menteze, televiziunea e reglementată, majoritatea filmelor sunt reglementate, așa 
că totul pare, cum spui tu, academic, în limitele acestui limbaj, de parcă el ne-ar fi 
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fost dat de Dumnezeu sau prin Codul lui Hammurabi, dar când se spune că acesta e 
limbajul general-valabil, e completamente fals. E doar o convenție. Oamenii super-
ficiali și cei care iubesc reglementările iubesc și regulile astea, și consideră că așa ar 
trebui predat cinemaul, asta e ce vor ei să vadă. Dar eu cred că ar trebui să trecem 
dincolo de astfel de probleme. Atunci când cinematograful se va naște, vom depăși 
acest stadiu. Toate reglementările de la începuturi, ca atunci când oamenii tindeau 
să introducă reguli în pictură de exemplu, la sfârșitul Evului Mediu, când arta plas-
tică începea să renască, au durat secole întregi. Nu doar tematic vorbind, ca în ca-
zul religiei sau a peisajelor, dar și în ceea ce privește proporțiile, modul de aplicare 
a diverselor elemente. Și în cele din urmă, după multe secole, oamenii au vrut să 
scape de ele și au înțeles că e vorba despre altceva. Deci poate se va întâmpla la fel 
și în cinema. Toate regulile astea sunt idioate. Și de-asta în mare parte cinemaul e 
plictisitor și atât de similar televiziunii. E un lucru foarte anost de făcut, să mergi 
la filme, un mod foarte plictisitor de a-ți petrece timpul liber. Poate asta o să se 
schimbe într-o zi. 

Film Menu: În ziua când cinemaul se va naște în sfârșit, nu?
Carlos Reygadas: Exact. Când o să-nceapă să fie născut. Pentru că o să dureze. O 

să treacă zeci de ani până se va naște. Ca pictura sau arhitectura sau muzica. Dacă 
e artă adevărată, o să dureze.

Film Menu: În timp ce „Post Tenebras Lux“ avea anumite calități onirice (obiec-
tive speciale ca să dubleze imaginea, atmosfera de vis, dialogul, sunetul etc), cu 
„Nuestro tiempo“ pari să fi urmat o structură mai apăsat-narativă. Cum ai descrie 
această mutație stilistică?

Carlos Reygadas: Chiar nu știu niciodată. Nu fac decât lucrurile care trebuie 
făcute de fiecare dată. Chiar nu-mi pun niciodată problemele astea. Îmi place re-
interpretarea imaginilor. Nu vreau să arate ca privite cu ochiul liber, pentru că în 
viziunea mea asta e absurd, să reproduci imagini. La telefoane e în regulă; filmezi 
un accident de mașină, e perfect în regulă. Dar când faci un film, poți foarte bine să 
reinterpretezi tot ce e în fața ta. De data asta am vrut s-o fac la scară mai mică, dar 
tot sunt... vechile obiective. E ceva diferit de ochiul liber. Dar nu la fel de mult ca 
în „Post Tenebras Lux“, deoarece subiectul mi s-a părut deja destul de complicat și 
n-am vrut să complic și alte elemente ale filmului. Așa că pare destul de direct, dar 
poate e mai puțin direct decât pare. Nu știu. Nu știu nici măcar despre ce e filmul. 

Film Menu: Nici noi.
Carlos Reygadas: Exact. Asta e bine. Știți despre ce e viața? Nimeni nu știe.
Film Menu: Nu cred că avem nevoie să știm.
Carlos Reygadas: Întocmai. E ca Dumnezeu. Puțin mai înainte am zis că nu 

cred în Dumnezeu, nu? Dar nu sunt sigur că nu există. Ideea e că indiferent dacă 
există sau nu, e irelevant pentru mine. N-ar schimba nimic din viața mea. Nu ca 
Dostoievski, care credea că dacă Dumnezeu n-ar exista, am ieși pe stradă și-am 
omorî oameni la-ntâmplare, știi? Și că dacă n-o facem, e pentru că ne temem de pe-
deapsa Lui. Pentru mine asta e complet demodat și absurd. Așa stau lucrurile și în 
film. E totalmente absurd să înțelegi. E ca un peisaj. Nimeni n-o să vorbească vreo-
dată de nevoia de-a-l înțelege. Nici măcar în muzică. Nu spune nimeni „o înțeleg“, oa-
menii spun „vreau să dansez, îmi place, mă adoarme“, dar niciodată „înțeleg muzica“.
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Film Menu: Că veni vorba de peisajele pe care le-ai menționat și de a căror 
prezență pari să te îngrijești în toate filmele tale. Te inspiri cumva din impresio-
nism în privința lor?

Carlos Reygadas: Nu din câte știu. Dar poate da. Îmi place ideea de impresio-
nism. Ideea că noi compunem imaginile. Dar ceea ce vezi de fapt sunt puncte de 
culoare și figuri. Și faptul că noi realizăm întreaga figură e o idee minunată. Deci 
nu te gândești că o să pictezi un chip sau un corp uman, tu de fapt pictezi doar ce 
vezi, iar în acest fel impresionismul e o mare descoperire în artă.

Film Menu: În afară de „Japón“, filmele tale par concentrate pe viața, conflic-
tul și drama familiei patriarhale. Crezi că filmele tale sunt explorări metafizice 
în dramele familiei patriarhale? Și dacă e așa, atunci de ce are asta o atât de mare 
influență asupra felului în care-ți scrii scenariile?

Carlos Reygadas: Chiar n-am încercat niciodată să explorez patriarhalismul. 
Dar se întâmplă să trăiesc în Mexic, care în trecut a fost cucerit de Occident, in-
ventatorul patriarhalismului și al detașării de viață. E o invenție occidentală care a 
fost exportată în multe părți ale lumii, inclusiv în cea în care m-am născut eu. Dacă 
fac filme într-o lume anume, vreau să-i fiu loial. Încerc să reprezint lumea așa cum 
există ea în realitate. Cel puțin în fața mea. Nu în întregime, pentru că poate exista 
în multe feluri, ci în felul care mi se desfășoară în fața ochilor. Face parte din arhi-
tectură. Nu e ceea ce contează cu adevărat și cred că asta e o proiecție a mediei și a 
gândirii contemporane. O gândire superficială. Filmele mele sunt despre oameni. 
Și pot să schimb toate personajele și să le fac femei sau bărbați și ambele s-ar potri-
vi în celălalt. Bărbații ar putea fi femei și femeile, bărbați. Mi se pare absurd când 
oamenii văd ultimul meu film ca pe o proiecție a bărbăției, bărbatul care e rațional 
și femeia care e emoțională. Unii bărbați sunt mai emotivi decât alții, și unele femei 
sunt foarte raționale, iar ăsta e un aspect complet secundar în relațiile dintre bărbați și 
femei. Nu văd diferențele astea și nici patriarhalismul. Mentalitatea vestică e patriar-
hală și, deci, din ipostaza de occidental, ai putea gândi așa. E o mentalitate inventată 
cu secole în urmă și s-a dezvoltat foarte bine. Cele mai patriarhale locuri pe care le-am 
vizitat sunt în Europa. Faptul că bărbații sunt mai puternici, fizic vorbind, a determinat 
multe lucruri pe planeta asta. Nu nepărat în sens bun. Dar oricum, nu cred c-ar trebui 
să vorbim despre asta, ci să ne concentrăm mai mult pe libertatea umană.

Film Menu: Ești un umanist?
Carlos Reygadas: Nu prea știu. Spune-mi tu ce înțelegi prin umanist. 
Film Menu: Cred că un umanist e o persoană care crede în salvarea omului prin om.
Carlos Reygadas: Doar pe jumătate. Dar simpatizez cu umanismul. Totuși cred 

că există alte elemente mai importante care lipsesc din ecuație. Care e antonimul 
umanistului? Un cinic? Nu...

Film Menu: Un mizantrop? Poate?
Carlos Reygadas: Mda... Nu... Sunt umanist, doar că nu atât de entuziast. Dar 

nici pesimist [nu sunt]. Umanismul e puțin superficial.
Film Menu: Deci e în regulă să fii cinic uneori?
Carlos Reygadas: E ceva dincolo de antonime. Nu mă consider deloc cinic. Zero. 

Nu sunt mizantrop și nici cinic. Nu cred în asta. Dar nu cred nici într-un umanism 
plenar. Lipsesc niște părți ale ecuației. 
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Cel mai recent film al lui Carlos Reygadas se devoalează pas cu pas ca o dialectică 
între reproșul mut și răbufnirile violente ale iertării. După toate explorările stilis-
tice din filmele anterioare, cineastul mexican atinge cu „Nuestro tiempo“ /„Timpul 
nostru“ (2018) un summum al răbdării cu imaginea, cele trei ore de film despicând 
minuțios un mariaj în ruină și niște oameni rupți în două de propriile contradicții. 

Se pot depista în filmele lui Carlos Reygadas câteva obsesii estetice reluate în 
permanență, însă din ce în ce mai rafinate de la un film la altul; Cinemascope-ul ar fi 
una din ele (de altfel regizorul însuși recunoaște atașamentul față de acest format), 
apoi săpăturile constante în contingentul provocat (eventual autoprovocat, după alte 
mărturisiri) și în cele din urmă raportul indispensabil la o umplutură documentară 
extrem de pregnantă. Aceasta din urmă este, pare-se, un nivel esențial în structura 
lui „Nuestro tiempo“, filmul dedublându-se pe teren autobiografic prin alegerea ac-
torilor: familia cineastului și Reygadas însuși, pentru protagonistul chinuit. Această 
ecuație a casting-ului amintește chiar de unele decizii regizorale din cariera lui Cristi 
Puiu, care, asemenea lui Reygadas în 2018, făcea în „Aurora“ (2010) aceeași mișcare 
de finețe autoreflexivă (nu lipsită de riscuri), distribuindu-se pe sine în rolul tatălui de 
familie destrămată devenit criminal (asemănarea stă nu atât în decizie per se, cât în ur-
gența ei – niciunul negăsind un actor pliabil pe anvergura psihologică a personajului). 

Prin filmarea în locație, regizorul stăruie în încăpățânarea de a se folosi de un to-
pos natural, de a exploata cât mai mult potența spațiilor reale, iar asta se vede bine 
încă de la început, în introducerea extatic-tinerească a destrăbălării pe plajă, unde 
un grup de copii/tineri (segregați pe vârste) petrec câteva ore de relaxare în noroiul 
mexican (un episod care nu va mai fi evocat nicăieri în film, probabil una din multele 
articulații de realism derutant prin care cineastul refuză să-și menajeze spectato-
rii). Tot așa, în larghețea formatului, ferma de animale a familiei ni se desfășoară în 
întregul ei pitoresc sud-american, tocit anterior de telenovele latino și demitizat în 
„Nuestro tiempo“ prin cadrele lungi și lentoarea cu care curg întâmplările.

De fapt, geografia specifică e un motiv vizual (în cele din urmă și organic) stator-
nicit în tot filmul, terenul arid al fermei devenind cumva teatrul de desfășurare al 
conflictului dintre bărbat și femeie, mai întâi mocnit și camuflat sub masca firescu-
lui, apoi explodat în certurile din sânul familiei. Juan urmărește o traiectorie bine 
trasată a crizei personale, alunecând din seninătatea soțului înțelegător (încornorat 
benevol) în anxietatea voaiorului gelos. După ce acceptă aventura soției cu Phil (Phil 
Burgess), un antrenor de călărie aciuat pe la ferma soților, protagonistul începe o 
partidă toxică de spionaj ipocrit, disimulând simultan calmul și siguranța de sine. 
Toată tactica lui e în fond un joculeț masochist (psihologic vorbind), dominat inițial 
de iluzia controlului, însă scăpat tot mai mult din hățuri, odată cu frizarea limitelor 
spre exagerări evidente (de pildă, plasarea incognito a nevestei în patul prietenilor). 
În construcția personajelor asta e o mișcare foarte abilă, întrucât introduce echivocul 
balanței de putere dintre cei doi: dacă Juan era „regizorul“ momentelor de tandre-
țe extraconjugală, în final mingea ajunge în terenul lui Esther (Natalia López), mai 

Familia mexicană - Nuestro Tiempo
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împlinită și suficient de lucidă cât să ia decizii ferme. Într-o relație susținută pe un 
hide-and-seek erotico-bolnăvicios, finalul e inevitabil și cel mai probabil definitiv.

Aerul de stranietate îmbibat în lucruri și oameni e prezent și aici, ca peste tot în 
cinemaul lui Reygadas (cu toate că regizorul neagă orice influență mistică), însă pare 
să se îndrepte mai mult spre zona obscură a psihologicului; simbolic, există în film 
câteva piste vizuale unde concretul rimează cu tulburarea interioară a oamenilor. 
Cel mai fățiș exemplu e un montaj rapid de cadre din secvența unui drum cu mașina: 
agitația femeii răzbate de la pedala de accelerație până la roata mașinii care gonește 
pe asfalt, trecând prin parbrizul aburit și ajungând și la mecanismele trepidante de 
sub capotă, totul derulându-se cu viteză, într-un șir de încadraturi restrânse peste 
care răzbește ritmul neliniștitor al ploii și melodia siropoasă de la radio.

Având ca miză o poveste personală și jonglând cu expresiile unui sine mutilat de 
gestica paranoidă a personajului, cineastului mexican îi reușește un melanj foarte 
izbutit de ficțiune și viață reală ca background al dramei de familie. Din nou, tabloul 
normalității absolute e detonat de nepotrivirile sufletești dintre oameni.
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Aura de legendă din jurul Cahiers du cinéma vine dintr-o formulă de termeni foar-
te amestecați: respingerea tradiției, nașterea Nouvelle Vague, polemicile dinăuntru, 
grupul de amici cinefili despărțiți în scandaluri, o istorioară maoistă savuroasă, idoli 
adulați și renegați etc. Vreme de treizeci de ani, revista a cunoscut o înaintare zbu-
ciumată, în care niciun principiu nu a rămas constant și ariile de interes atât de di-
vergente au pavat un traseu sinuos prin istoria modernității. Tinerii „isterici“- dacă 
ne luăm după Edgar Morin, care, în 1962, îi privea comparativ alături de critica tradi-
țională „ramolită“1- rămân și astăzi un reper pentru lumea cinemaului, nu doar prin 
aportul teoretic sau controverse, ci și prin vivacitatea spiritului de revoltă, adaptat 
la fiecare epocă și la fiecare mutație apărută în cultura vremii.

Revista și cinemateca

Premergătoare apariției Cahiers au fost două medii de cultură cinematografică esen-
țiale în critica și cinefilia franceză de dinaintea anilor ’50, ambele constituind zone 
din care au migrat mai întâi fondatorii, apoi bună parte din colaboratorii revistei: 
Cinemateca Franceză (alături de cineclubul Objectif 492) și La Revue du cinéma. 

La Cinémathèque française s-a dezvoltat pornind de la colecția de filme a lui Henri 
Langlois și Lotte Eisner, salvate și conservate pe timpul ocupației germane; din 1936 
(exceptând anii războiului), cinemateca a creat un public cinefil - inițial restrâns, 
întrucât sala donată de guvernul francez era mică - din rândurile căruia s-au des-
prins apoi tinerii din noua generație de regizori ai Franței, celebrul Nouvelle Vague 
Française. Abundența de filme americane recuperate de francezi la sfârșitul anilor 
’40 (controlul naziștilor interzicând importul din cinemaul american) a pus bazele 
hollywoodofiliei care va aduce faima revistei. Un moment de solidaritate cu cinema-
teca și cu Henri Langlois se va cristaliza în 1968, ca defensivă la abuzurile guvernării 
gaulliste, când acești cineaști (deja trecuți în mare de perioada de cinefilie acerbă) 
vor zgudui tabloul societății franceze prin câteva proteste înflăcărate. 

Fondată în 1928 de către Jaques George Auriol, La Revue du cinéma (botezată ini-
țial mai simplu: Du cinéma) a adunat, în cei câțiva ani de existență intermitentă3, 
articole despre cinema semnate de nume importante ale culturii franceze din epo-
că (printre alții, André Gide). Din 1946, revista devine teren de desfășurare pentru 
grupul de critici care avea să pună bazele Cahiers du cinéma: André Bazin, Jacques 
Doniol-Valcroze și Joseph-Marie Lo Duca, textele lor anticipând deja direcțiile și in-
teresele viitoarei redacții cahieriste. 

Interesant e faptul că moștenirea Revue du cinéma a fost atât formal-estetică (fi-
zic, Cahiers a preluat faimoasele coperți galbene), cât și conținutistică, noua publi-

1 „les jeunes sont toujours hystériques et les vieux ramollis“, Edgar Morin despre critica anilor ’60, în Le cinéma. Un 
art de la complexité, editată de Monique Perière și Chiara Simonigh.
2 Cineclub patronat de Jean Cocteau, sub egida căruia era organizat și Le festival du film maudit de la Biarritz. Robert 
Bresson, Alexandre Astruc, René Clément și Roger Leenhardt erau în mod frecvent moderatori în discuțiile de după 
proiecții, fenomenul în sine fiind o contra-reacție la tradiționalismul cinemaului francez din epocă.
3 La revue du cinéma a fost o apariție editorială numai între anii 1928-1931 și 1946-1949.

Cahiers du cinéma - primii treizeci de ani
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cație funcționând la început ca o prelungire firească a corpusului tematic din inte-
riorul predecesoarei: în interesul pentru cinemaul american și pentru neorealismul 
italian, dar și prin anumiți colaboratori care aveau să scrie ocazional și în Cahiers.4 
Primul număr (dedicat, de altfel, memoriei lui Auriol, care murise cu un an înainte 
într-un accident de mașină) apare în aprilie 1951, grație celor trei fondatori, cărora 
li se alătură și Léonide Keigel (important finanțator al revistei și director executiv al 
acesteia, până la moartea sa în 1957).5 Cei patru au fost și primii redactori ai revistei, 
însoțiți apoi de tinerii care la sfârșitul decadei și în prima parte a anilor ’60 aveau să 
devină legendele Nouvelle Vague-ului: François Truffaut (aflat sub protecția aproape 
paternă a lui Bazin), Éric Rohmer (el însuși colaborator în câteva rânduri la Revue du 
cinéma, sub numele real, Maurice Schérer) și Jean-Luc Godard (inițial sub pseudo-
nimul Hans Lucas), alături de Jacques Rivette și Claude Chabrol, aceștia venind din 
cercurile cinefile strânse atât în jurul cinematecii, cât și în jurul lui Objectif 49 și al 
cineclubului din Cartierul Latin (unde se cunoscuseră în aceiași ani). 

Dacă redactorii-fondatori aveau antecedente clare în critica de cinema, prin 
contribuția adusă revistei-patriarh (și altor reviste culturale)6, nici tinerii instalați 
recent - și până la sfârșitul lui 1953, pe deplin - în paginile revistei nu erau străini de 
practica scrisului despre cinema: Godard, Chabrol și Rivette contribuiseră deja cu 
scrieri despre film într-o broșură afiliată cineclubului (Gazette du cinéma, coordonată 
la acea vreme de Rohmer).

 
Direcțiti și polemici interne

Probabil cea mai importantă bornă care a trasat dominanta doctrinară a editorilor de 
la Cahiers du cinéma din prima decadă a fost articolul-șoc al lui Truffaut, despre tarele 
cinemaului autohton al perioadei, în continuarea „camerei-stilou“ a lui Alexandre 
Astruc.7 Publicarea „Une certaine tendance du cinéma français“ în ianuarie 1954 a 
fost o mișcare de curaj editorial (nu lipsită de o anume eschivă, textul fiind amânat 
cu câteva luni), întrucât contura un apel critic extrem de răspicat la adresa așa-zisei 
„Tradiții a calității“ din mainstream-ul francez. Pe scurt, Truffaut denunța filmele 
acestui „cinéma de papa“ („cinemaul lui tăticu“) ca fiind ecranizări mediocre, tran-
spuneri (în sens pur ilustrativ) ale literaturii în film, unde regizorii nu vădeau niciun 
interes deosebit pentru ceea ce „tinerii turci“8 considerau a fi specificitatea cinema-
tografului, adică elementele de mizanscenă (încadraturi, unghiulații, mișcări de ca-
meră etc.); în schimb, acești cineaști din canonul tradițional rezolvau o scenă dificil 
de adaptat prin rescrierea unei secvențe sau a dialogului, punând emfază, din nou, 
pe trucuri narative, în loc să gândească în termeni vizuali. Astfel, articolul punea în 

4 Lotte Eisner, Henri Langlois sau Georges Sadoul (enumerați de Jim Hillier în introducerea antologiei Cahiers Du 
Cinéma, the 1950s: Neo-realism, Hollywood, New Wave)
5 Inginer chimist de origine georgiană, Léonide Keigel a emigrat în Franța în 1933, unde, interesându-se de lumea cine-
filă, s-a ocupat cu distribuția de filme și administrarea câtorva săli de cinema (inclusiv a celei care găzduia Objectif ‘49).
6 De pildă, Bazin deja publicase texte despre cinematografia americană și neorealismul italian în Esprit și în săptă-
mânalul comunist L’Écran français (de unde urma să fie exilat, împreună cu Pierre Kast, în momentul când publicația 
devine ostilă față de cinemaul american).
7 Publicat în 1948 în L’Écran français, „Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo“ e un articol-manifest 
în care Astruc reneagă critica tradițională și militează pentru nevoia cinemaului de a deveni un limbaj în sine, inde-
pendent de patronajul literaturii.  
8 „les jeunes Turcs“ în original, apelativ cu care Bazin își numea mai tinerii colegi de redacție.
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discuție o breșă (necesară) între regizor și scenarist9 (preferând mai degrabă un re-
gizor care-și scrie singur filmele), între literatură și filtrarea ei prin mizanscenă (de-
venită, de altfel, indiciu al viziunii regizorale, amprenta personală a realizatorului). 
Altă vină a acestor filme era dezinteresul pentru aspectele societății contemporane 
lor (de multe ori, reconstituiri de epocă neproblematice), comparativ cu neorealiștii 
italieni sau regizorii americani, mult mai implicați social în problemele ardente ale 
prezentului. Truffaut era îngrijorat și de felul cum acest cinema precaut și convenți-
onal sădea în spectatori un anumit gust și anumite așteptări, de felul în care publicul 
ajungea să se familiarizeze cu formulele banale de punere în scenă și devenea incapa-
bil să aprecieze un cinema de factură modernistă, sau orice altă ieșire din convenție.

Cert e că aplecarea către o analiză bazată mai degrabă pe exagerări entuziaste a 
influențat și grilele critice folosite de acești tineri redactori în texte; deturnând sim-
plul interes pentru scenariu (poveste în sine, dialoguri, psihologizarea personajelor), 
prevalent în critica clasică ce-i preceda, spre componenta audio-vizuală a realizării, 
ei au deschis drumul unei practici formaliste în critica de film locală. În felul acesta, 
scrisul în sine devenea un fel de a face cinema10, prin maniera în care viitorii cine-
aști ai Noului Val treceau dincolo de implicațiile diegezei, chestionând mai degrabă 
construcția filmului. Admirația pentru alegerile marilor „auteuri“ era în fond expre-
sia propriilor ambiții.  

Auteurismul

De căpătâi rămâne însă virulența cu care Truffaut denunța păcatele tradiționalis-
mului francez, cu toată ambiguitatea argumentelor; ce a contat cel mai mult a fost 
caracterul vehement al scrierii, impunerea politicii auteuriste („la politique des au-
teurs“) și faptul că, din acel moment, apetențele generației de tineri critici erau clare.

Citat de Jim Hillier în antologia Cahiers Du Cinéma, the 1950s: Neo-realism, 
Hollywood, New Wave, Irving Pinchel sintetizează eficient obiectul auteurismului: 
„La création doit être l’ouvrage d’un seul“ („Creația trebuie să fie munca unuia sin-
gur“). Filmul devine, în viziunea romantică a autorului total (care, în mod ideal, 
concepe inclusiv scenariul, pe lângă elaborarea mizanscenei), o marcă a persona-
lității regizorale. Conceptul nu e o noutate, însă maniera în care tinerii critici din 
prima decadă Cahiers îl pun în valoare și îl transformă în credo absolut are ecouri 
puternice în critica acelor ani, deopotrivă în peisajul francez și peste ocean. Factorul 
de șoc vine din cinemaul care face obiectul analizelor: Hollywood-ul clasic, o bună 
parte din cineaștii preferați ai redactorilor provenind din rândul regizorilor de stu-
dio american; faptul că acest teren devine reprezentativ pentru Cahiers în ochii cri-
ticilor anglo-saxoni e totuși inexact: marii maeștri rămân, majoritar, exponenți ai 
cinemaului francez și european: Jean Renoir, Robert Bresson, Jean Cocteau, Roberto 
Rossellini, Max Ophüls etc. 

9 Jean Aurenche și Pierre Bost sunt cel mai atacat cuplu de scenariști, prin excelență oameni de litere, care - în termeni 
truffaldieni - disprețuiau cinemaul și publicul său (în „Une tendance...“ apud Jim Hillier). 
Au scris, printre altele, filme regizate de Claude Autant-Lara și Serge Delannoy.
10 Godard, într-un interviu din 1962, luat de noi critici de la Cahiers: „entre écrire et tourner, il y a une différence 
quantitative, non qualitative“ (în antologia La Nouvelle Vague: Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Eric 
Rohmer, François Truffaut,  antologatori Antoine de Baecque și Charles Tesson).
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Oricât de neortodox și nesistematic, „hitchcocko-hawksienii“11 începuseră să 
pună altfel de probleme despre natura și specificul cinemaului, demonstrând că, 
într-adevăr, filmele unui Howard Hawks purtau, indubitabil, marca autorului (ceea 
ce până atunci fusese considerat improbabil). Ei apreciau naturalețea americanilor 
(în termeni de instinct la Godard) și totodată chestionau aspecte cruciale ale relației 
dintre cinema și mediul comercial. Schimbarea de macaz consta în faptul că ceea ce 
realizau prin entuziasmul lor era să reevalueze, să revalorifice aceste filme păstrate 
până odinioară în sertărașul cinemaului de gen, la polul opus față de filmele europe-
ne de artă și, implicit, față de ideea de „auteur“. Nucleul de critici al noii reviste era 
interesat de recuperarea acestui clasicism hollywoodian, care făcea adesea obiectul 
celor mai entuziaste cronici, fiecare editor având un panteon personal, dar existând 
neîndoios cazuri de preferințe împărtășite de mai mulți. Câțiva cineaști-fetiș din 
tabloul american: Hawks, Lang, Hitchcock, Ford, alături de nume mai noi: Nicholas 
Ray, Samuel Fuller, Sidney Lumet, Otto Preminger, Vincente Minnelli etc.

Esențiale sunt și polemicile cauzate de interesele de multe ori contradictorii ale 
redactorilor, cel mai abrupt ecart fiind acela dintre Bazin și grupul Truffaut-Chabrol-
Godard-Rivette-Rohmer; Bazin prefera îndeosebi cinemaul în direcțiile lui realis-
te, neorealismul italian (Visconti, Zavattini, Rossellini), unul din marii pionieri ai 
planului-secvență și ai profunzimii de câmp - Jean Renoir - și, dintre americani, pe 
William Wyler și Orson Welles (deja o excepție și un expatriat al studiourilor), în timp 
ce „tinerii turci“ dezvoltaseră o mare pasiune pentru mainstream-ul american (dubla-
tă și de entuziasmul unora în fața teoriilor sovietice despre montaj), neîmpărtășită 
(și în mare neînțeleasă) de co-fondatorul Cahiers. Totodată, Bazin nu aderase decât 
parțial la extremismul auteurist, prețuind universul individual al unui regizor, însă 
fiind perfect conștient de contextul social care influențează, vrând-nevrând, realiza-
rea filmelor (poziție care i-a scăzut drastic influența printre redactori). Un răspuns 
polemic la manifestul truffaldian a fost publicat în aprilie 1957: „De la politique des 
auteurs“ trasa o perspectivă mai largă asupra așa-zisului autor de geniu, plecând de 
la premisa că filmele, ca orice alt produs cultural (Bazin citează și exemple literare), 
sunt dependente de mediul social, de determinismul istoric și fundalul progresului 
tehnologic. Că, în fond, arta e rezultatul unei combinații de factori individuali (talent 
și inspirație) și elemente din lumea de afară, din Istoria mare care-l conține pe artist.

Dezinteresul pentru influența socialului asupra filmelor s-a reflectat și în atitu-
dinile prevalent apolitice ale criticilor, cu două excepții notabile: Pierre Kast (având 
fățișe atitudini de stânga și viziuni anti-clericale - în opoziție cu catolicismul unor 
Bazin și Rohmer) și Jean Domarchi. Cel din urmă invocă, în textul „Le Fer dans la pla-
ie“, o grilă de lectură a filmelor în termenii teoriilor marxiste (o analiză în profunzime 
a determinanților social-istorici, dincolo de stilistică), anticipând poziția extremistă 
adoptată de revistă câțiva ani mai târziu, după exploziile revoluționare din mai 1968. 

În ciuda acestor divergențe de opinii, anii ’50 au fost o perioadă de relativă 
stabilitate internă. O modificare care avea să influențeze decisiv cursul umătorilor 
ani a fost accederea lui Éric Rohmer în ierarhia Cahiers, devenind în 1957 unul din 
redactorii principali (în locul lui Lo Duca), iar din 1958, după moartea lui Bazin, ală-
turându-se lui Doniol-Valcroze la conducerea directă a revistei.

11„les hitchcocko-hawksiens“, botezați astfel tot de Bazin, grație pasiunii lor pentru Howard Hawks și Alfred Hitchcock.

5_Dosar



84

Nouvelle Vague și eschiva identitară
După succesul inițial al primelor filme ale Noului Val francez (îndeosebi „Les 400 
coups“ - care a făcut furori pe Croazetă - „Le beau Serge“ și „A bout de souffle“), 
Cahiers du cinéma s-a găsit într-un moment de criză în ceea ce privește propria etică 
redacțională și poziția critică față de noua generație de regizori francezi. Temându-se 
de o favorizare în virtutea camaraderiei (acel „copinage“ adesea menționat), Rohmer 
a preferat să păstreze în vigoare linia tradițională a publicației (în continuare, elo-
giul mizanscenei și al clasicismului hollywoodian, adăugându-i pe Preminger și 
Mizoguchi la interesele principale), vorbind despre aceste filme noi destul de rar și 
în termeni vagi, raportându-se la un soi de „șarm“ intrinsec. Interpretările entuziaste 
fuseseră, deci, părăsite în favoarea unor impresii generale; bineînțeles, aici a contri-
buit și reticența redactorului-șef față de modernitate, nu numai cea care înflorise în 
Franța, ci și noile forme de expresie din America sau Italia. Rohmer deplângea glisajul 
acestor cinematografii naționale spre filme neconfome cu clasicismul atât de adorat 
(sau neorealismul, în cazul italienilor): filmele noilor cineaști italieni (Antonioni de 
pildă) și școala newyorkeză (cel mai surprinzător renegat fiind John Cassavetes, la 
care cahieriștii se vor întoarce în câțiva ani).

O parte din debusolarea acestei perioade provenea și din abandonul implicit al 
unei mize, al unui credo ce însuflețea (până și în polemici) grupul de redactori-cine-
fili. Dacă „le cinéma de papa“ fusese în fine combătut și doleanțele „tinerilor turci“ 
puse în practică, criticii nu mai aveau ce direcții învechite să conteste. „Auteur“-ul 
nu mai trebuia nici el căutat, întrucât aceste filme proaspăt lansate erau de la sine 
înțelese ca făcând parte dintr-un „cinema de expresie personală“ (după Pierre Kast12), 
regizorii pornind la drum cu conștiința unei voci singulare, în jurul căreia trebuia să 
graviteze întregul univers filmic. 

Punctul critic în care ajunsese revista era agravat și de inamicii Noului Val (co-
mentatori din același mediu jurnalistic și cu precădere scriitori de la rivala Positif), 
care o acuzau că a încurajat o mișcare de emancipare în rândurile tinerimii neex-
perimentate, ducând astfel la o inflație de producții mediocre pe piața națională. 
Într-adevăr, dezghețul tehnologic din epocă încurajase tinerii regizori-aspiranți să 
sară etapele clasice predate în școlile de film (conform cărora era necesară o perioa-
dă de asistenție îndelungată la regizori deja consacrați, pentru a căpăta dreptul de 
a debuta); printre cele mai importante dezvoltări moderne se număra răspândirea 
televiziunii, care a făcut accesibil un echipament mai ușor și mai flexibil (ideal pen-
tru filmările de stradă) și a dictat cumva niște tendințe estetice specifice generației.

Diversitatea vocilor 

În excelenta sa istorie a revistei13, Antoine de Baecque delimitează între criticii-ci-
nefili ai primilor ani și criticii-critici din prima generație post-Nouvelle Vague, deja 

12 În original: „un cinéma d’expression personelle“, citat de Antoine de Baecque în  Histoire d’une revue: Volume II. 
Cinéma, tours détours (1959-1981).
13 Histoire d’une revue. Volume I. Les Cahiers à l’assaut du cinéma (1951-1959)  și Volume II. Cinéma, tours détours (1959-1981).
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mult mai atenți la critică în sine, la noi posibilități de interpretare.14 Într-un capitol 
din al doilea tom, de Baecque descrie proliferarea tendințelor din acești ani (prima 
parte a decadei ’60) într-un triptic de principii mai generale (aria de interese diver-
gente fiind mult mai mare), conduse de trei redactori marcanți: Luc Moullet, Jean 
Douchet și Michel Mourlet. Dacă primul practica un gen de critică ironico-erudită, 
similară în multe privințe abordării godardiene (de altfel, Moullet a scris unul din 
cele mai pertinente texte despre Godard, o mini-monografie pornind de la „A bout 
de souffle“), Jean Douchet se păstra la adăpostul pledoariilor inteligente pentru 
aceiași cineaști din panteonul american, fiind foarte apropiat de ideile rohmeriene. 
Totodată, el devenise un model pentru tinerii cinefili care-și doreau să scrie în re-
vistă, asta permițându-i să recruteze viitori redactori. 

În schimb, Michel Mourlet reprezintă un episod mai sumbru: mac-mahonismul. 
Denumită așa după un cinematograf specializat în producții hollywoodiene (Mac-
Mahon, situat în apropierea biroului de redacție), mișcarea s-a format din 1958 în 
jurul unui grup de cinefili vorace, sudat de o „solidaritate de gust“ (tot în termenii 
lui de Baecque). „Mac-mahonienii“ încep să controleze programarea filmelor, punân-
du-și în lumină preferații, un așa zis „careu de ași“ (Joseph Losey, Otto Preminger, 
Fritz Lang și Raoul Walsh) și disprețuind fățiș (și pe nedrept) alte nume sonore, în-
deosebi pe Hitchcock, Bergman și Antonioni (dar și pe regizorii Noului Val). Acești 
cinefili se aplecau asupra unor zone ignorate ale cinemaului, un fel de cinema minor, 
refuzând dramele prețioase și intelectualismul, dar prețuind în schimb mizanscena 
ca unic sistem de raportare la film (asta, alături de elogiul autorului, le-a deschis 
calea către paginile revistei). Rohmer a făcut atunci imprudența de a le oferi spațiul 
unui număr întreg, gest care i-a adus critici usturătore din partea altor personalități 
de bază ale revistei (cel mai vocal fiind Rivette). Cu ocazia asta, Mourlet a publicat un 
text care avea să devină manifestul mac-mahonismului („Sur un art ingnoré“), păs-
trat totuși în italice și precedat de o intervenție precaută a redactorului-șef, care des-
părțea ideologia acestor tineri de Cahiers. Problematica majoră care a constituit con-
troversa acestei „școli“ (și ruptura ulterioară de ea) era perspectiva exaltării în fața 
filmului, actul spectatorial total. Conform manifestului, privitorul trebuia să ajungă 
la dimensiunea unui sine imersat complet în lumea filmului, fascinat până la hipno-
ză. De fascinația asta ținea și adorarea unui soi de frumusețe corporală absolută, a 
„omului devenit zeu în mizanscenă“15, unul din preferații mac-mahonienilor fiind 
Charlton Heston, caracterizat drept „o axiomă a mizanscenei“16. Contraexemplele (de 
pildă, cinemaul lui Fellini era grotesc tocmai pentru că o distribuia des pe Giulietta 
Masina, considerată în afara paradigmei de frumusețe) și referirea la o anume „rasă 
aleasă“ a oamenilor frumoși (pericolul latent al unei atitudini de inspirație nazistă) 
le-au adus critici severe din partea cahieriștilor, care aveau să condamne absolutis-
mul teoriei despre fascinație și să se dezică total de grupul mac-mahon. 

Toată efervescența asta a vocilor și contradicțiile implicite devin un mediu pro-
pice pentru lupta - momentan indirectă - pentru conducere. Cum fosta redacție de 
„tineri turci“ se implica mult mai puțin în viața revistei, grație filmelor în plin turnaj 
14 De pildă, François Weyergans introduce pentru prima dată  în analiza filmelor concepte preluate din literatură sau 
psihanaliză.
15 „l’homme devenu dieu dans la mise-en scène“, Michel Mourlet în Sur un art ignoré, apud .  Antoine de Baecque.
16 „Charlton Heston est une axiome de la mise-en scène“, ibid.
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(până și Rohmer păstrase mai degrabă un statut de supervizor onorific), era necesară 
o revizuire a ierarhiei administrative; cu „mac-mahonienii“ renegați și Luc Moullet 
preocupat de propriile filme, Jean Douchet rămăsese ca principal pilon în organiza-
rea redacțională. Douchet era profund atașat de Hollywood și patronajul lui, deși în 
linia trasată de primii redactori, constituia un pericol de stagnare într-un conser-
vatorism încăpățânat. Două personaje importante apar atunci în peisajul Cahiers: 
André S. Labarthe (care mai publica ocazional din 1956) și Michel Delahaye. Amândoi 
au redeschis drumurile și intersecțiile revistei cu alte domenii, alte arte, conectând 
publicația la realitatea culturală a vremii. Labarthe a introdus în critica de film re-
ferințe literare (oarecum în siajul lui François Weyergans, dar depărtându-se repede 
de zona lui de interpretare), trecând filmul prin filtrul științelor umaniste, în timp ce 
Delahaye a construit apărarea modernismului. Când „L’Avventura“ (1960) scindea-
ză biroul redacțional în două - admiratori și detractori ai lui Antonioni - Delahaye 
ia partea cineastului italian, anticipând virajul întregii reviste către modernitate.

Lupta internă se dă și între cei mai vechi redactori: între Rohmer, păstrător al tradiți-
ei, și Rivette (alături de Doniol-Valcroze și Truffaut), care militează pentru cinemaul 
modernist și Nouvelle Vague, susținând fuziunea criticii de film cu alte domenii cul-
turale. Doniol deplânge apolitismul revistei și critică redactorii tineri pentru aple-
carea către filme americane minore, iar aceste poziții vor duce la o ultimă bătălie, 
în primăvara lui 1963. Într-o ședință generală a redacției, tabăra Rivette (și cu pre-
cădere Doniol) încearcă să-l convingă pe Rohmer că revista are nevoie de o reînno-
ire, o deschidere spre cinemaul nou, spre forme ale criticii în tangență cu științele 
umaniste; simultan, ei cereau înlocuirea poziției de redactor-șef cu un comitet de 
redacție. Confruntându-se cu refuzul intransigent al lui Rohmer, se ajunge la o so-
luție extremă: o competiție între două numere Cahiers pentru mai 1963, redactate 
în paralel de către cele două echipe. Balanța însă nu e echilibrată - Rivette îi are de 
partea lui și pe noii redactori, Jean- André Fieschi și Jean-Louis Comolli, care susți-
neau trecerea de la cinemaul american la cel european contemporan - iar numărul 
din mai ’63 este un număr-manifest. „Le grand Momo“17 pleacă în ianuarie 1964, iar 
momentul are greutatea unei rupturi definitive, între niște oameni animați până 
atunci de aceeași pasiune pentru cinema, de o viziune și niște gusturi comune. Aura 
de scandal va fi menținută câteva luni, timp în care mai tinerii redactori vor fi acu-
zați de partizanat necinstit și toată povestea va căpăta dimensiunea de complot, de 
joc de putere intern. 

Câteva schimbări adoptate după scizură: administrativ, redactorul-șef e înlocuit de 
gestiunea la comun a redacției - deși, neoficial, Rivette coordonează structura și te-
maticile; ca direcție, se adoptă o mai acerbă susținere a cineaștilor din Noul Val și a 

17 Apelativ ironic al lui Rohmer.
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mișcărilor moderniste din alte țări europene (în plus, panteonul se schimbă: Godard, 
Resnais, Antonioni și Buñuel devin noile personalități elogiate unanim); revista câș-
tigă un conținut mai stufos și redacția câțiva scriitori esențiali: Jacques Bontemps, 
Louis Skorecki, Serge Daney (care se va remarca repede ca un strălucit estet al criti-
cii), Jean-Claude Biette și André Téchiné.

În 1963, Rivette publică un text despre „Monsieur Verdoux“ al lui Chaplin; pe 
lângă analiza filmului, criticul-cineast își exprimă poziția față de pericolele cinefiliei 
în stare pură (și deci, noua poziție a Cahiers du cinéma): orbirea, pătrunderea totală 
în film (ignorând contextul mare) contemplarea fără judecată, în locul chestionă-
rii permanente a ceea ce vedem, vector al înțelegerii și al autoreflexiei. Cinemaul 
și gândirea despre cinema sunt, în optica rivettiană, primordiale și autoconștiente: 
cineastul se oglindește în opera lui, deconstruind și căutând noi sensuri, iar specta-
torul se interoghează pe sine în raport cu aceste sensuri. Ideile lui Rivette duc la o 
și mai acută intelectualizare a revistei, prezentă inclusiv prin interviurile cu diverși 
oameni de cultură din alte domenii - Roland Barthes, de pildă - cărora li se adaugă 
un număr special despre Bertolt Brecht. Tocmai intelectualismul acesta entuziast le 
aduce o critică acerbă, prevalent din direcția Positif-ului, dar și din partea cititorilor, 
care-i acuză de ilizibilitate. 

1964 vine cu o criză economică: din cauza extravaganțelor rivettiene, fonduri-
le seacă din ce în ce mai mult (în pragul falimentului, redactorii sunt apoape dați 
afară din biroul de pe Champs-Élysées), așa că Doniol-Valcroze apelează la mai 
multe cunoștințe din zona antreprenoriatului publicistic pentru a salva publica-
ția. Toate încercările eșuează însă, fie pentru că investitorii, temându-se de risc, se 
răzgândesc, fie pentru că se lovesc de încăpățânarea lui Rivette (sau a lui Truffaut, 
care compromite un parteneriat cu L’Express pentru că în trecut desființaseră „Tirez 
sur le pianste“). În cele din urmă, revista e preluată de Daniel Filipacchi, alianță pri-
vită cu scepticism atât de cititori, cât și redactori; Filipacchi era renumitul dețină-
tor al unui trust care coordona câteva publicații comerciale, din zona jazz-ului și a 
jurnalismului monden pentru adolescenți (cea mai celebră, Salut les copains), dar cei 
de la Cahiers au reușit să păstreze o oarecare autonomie în cadrul firmei, refuzând 
alte compromisuri și nerenunțând la idiosincraziile proprii (ceea ce într-un final va 
provoca un nou conflict major).

Cu sediul schimbat și un format nou (revista e mai mare și scapă de clasicele co-
perți galbene, un simbol încă și mai pregnant al rupturii cu vechea ideologie), nu-
merele devin mai exquisite, se folosesc culori divese pentru coperți, articolele sunt 
punctate de mai multe (și mai mari) fotografii de cineaști sau capturi din filme, iar 
relația critic-regizor se transformă și ea într-un soi de complicitate: redactorii sunt 
contemporani cu regizorii preferați, se întâlnesc la festivaluri și, admirația fiind re-
ciprocă, îi regăsim adesea în paginile revistei, semnatari ai unor articole (cu precă-
dere pe Bernardo Bertolucci, Jean-Marie Straub și Pier Paolo Pasolini - cel din urmă 
având o influență teoretică majoră). Perioada de tranziție melanjează redescoperiri 
hollywoodiene - în special reevaluarea lui John Ford și noi entuziasme pentru come-
die: revizitarea fraților Marx, a lui Buster Keaton, Leo McCarey sau Jerry Lewis - cu 
nume elogiate mai abitir (Robert Bresson și Jean-Luc Godard, plus Jacques Tati ca 
idol incontestabil) și sondări în cinematografii naționale mai nișate: filmele Noului 
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Val Cehoslovac, câteva apariții regizorale din zona Africii, Cinema Novo din Brazilia 
etc. E momentul când cahieriștii îmbină reminiscențe din politica auteuristă cu noi 
perspective politizant-istorice, aceste filme radiografiind problemele societății la 
care se raportează. Au loc și câteva reabilitări surprinzătoare: Claude Autant-Lara e 
readus pe soclul autorilor de către Jean Narboni, de unde fusese interzis de Truffaut 
cu zece ani în urmă.

Adus pe calea modernității, instrumentarul critic avea și el nevoie de o revizu-
ire - filme atât de diverse estetic nu puteau fi judecate după aceleași grile clasice. 
Se chestionează dogmatismul auteurist și supremația mizanscenei ca unic criteriu 
analitic - cu un parțial refuz al formalismului - se punctează necesitatea unei priviri 
mai plenare asupra filmului și se introduce raportarea la semiotică și literatură, prin 
Christian Metz și Claude Ollier, completați apoi de Noël Burch. 

Alt impas prin care trece revista în acești ani e desincronizarea cu cititorii. De 
multe ori, filmele discutate în cronici ajungeau cu întârziere în cinematografe și, deși 
în epocă apăreau tot mai multe festivaluri, mulți cititori nu reușeau să vadă filmele 
înainte să citească textele. O soluție adoptată cu succes a fost deschiderea unei se-
rii de cinecluburi și proiecții sub egida Semaine des Cahiers (o prelungire la Semaine 
de la critique din sânul Cannes-ului). Filmele selectate de redactori erau aduse mai 
aproape de public și însoțite de discuții cu aceștia, după proiecție (uneori, erau pre-
zenți și cineaștii). Succesul acestei practici (mai ales în provincie) a fost garantat și 
de militantismul vivace al unora dintre editori (mai ales al lui Michel Delahaye sau 
Jean Collet) și a avut mai multe urmări pozitive, cea mai neașteptată fiind reconci-
lierea cu criticii de la Positif (temporară totuși), în baza doleanței de a răspândi acel 
„Nouveau cinéma“ pe care-l elogiau în egală măsură.

În acești ani, o parte din redacție se apropie de Partisans, publicație care susținea ca-
uza algeriană - din punctul acesta începe politizarea intensă a revistei. Reîntorcându-
se la calea deschisă de Bazin în împotrivirea față de auteurismul extrem, cinemaul 
devine o formă de manifest politic: dacă arta reflectă statu-quo-ul social al vremii și 
e puternic influențată de doctrina dominantă, atunci e normal ca filmele să poarte 
amprenta politicului.

Două evenimente au urgentat adoptarea unei poziții mai apăsat-politice „chez 
les Cahiers“: „L’affaire Rivette“ și „L’affaire Langlois“. Interzicerea lui „La religieuse“ 
(al doilea lungmetraj al lui Jacques Rivette) în 1966, din cauza militantismului ca-
tolic18, și demiterea lui Henri Langlois de la conducerea cinematecii de către André 
Malraux (ministru al culturii în epocă) au fost momentele inflamatorii care au trezit 
conștiința militantismului atât în rândul cineaștilor francezi ai vremii, cât și în rân-
dul criticii de film. Întrucât înlăturarea lui Langlois era un abuz de putere intolerabil 
(deși finanțată de stat, cinemateca rămăsese o instituție privată), gestul a provocat 
câteva proteste de stradă; primul, coordonat de Godard și adunând numeroase per-

18 Câteva grupuri tradiționalist-religioase s-au opus lansării filmului din cauza subiectului controversat (filmul e o 
ecranizare a romanului omonim de Diderot și tratează tema abuzurilor clericale de secol XVIII), iar apelul lor a avut 
efect în rândul guvernării gaulliste.
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sonalități din lumea cinemaului francez, regizori și actori, a întâmpinat rezistența 
forțelor de ordine, de unde a rezultat un moment de haos general, marcat inclusiv 
de violență reciprocă între tabere. Au urmat apoi câteva negocieri și ieșiri la rampă 
ale susținătorilor din prima linie: Godard, Truffaut, Chabrol sau Doniol-Valcroze, iar 
după imensa mobilizare a cineaștilor, Langlois a fost repus în funcție.

O continuare a episodului se va dezvolta în mai 1968, în plin climat revoluționar: 
criticii de la Cahiers boicotează Cannes-ul (în frunte cu Truffaut și Godard) și pun 
bazele „Les Etats généraux du cinéma français“, cerând întreruperea festivalului din 
solidaritate pentru protestele din Paris. Boicotul lor e inițial respins, iar directorul 
festivalului (Robert Favre Le Bret) continuă proiecțiile; atunci, protestatarii apelea-
ză la un gest extrem: întrerup proiecția „Peppermint frappé“ al lui Carlos Saura (el 
însuși fiind prezent și trăgând cortina peste ecran) și mulți dintre regizori își retrag 
filmele din festival, alături de membrii juriului, care demisionează în asentiment cu 
contestatarii.

Post-’68, cahieriștii se politizează pe deplin. Revista adoptă o politică stângis-
tă care se accentuează tot mai mult pe parcursul primilor ani ’70. Inițial, elimină 
Consiliul celor 1019 (păstrează numai coloana „À voir absolument, si possible“), con-
siderându-l complice la distribuția arbitrară a filmelor în Paris și concentrarea aten-
ției doar pe câteva filme importante. Apoi, reneagă niște importanți autori Nouvelle 
Vague de dreapta (Astruc și Melville) și distrug câteva tabuuri: regizorul-demiurg 
(prin implicațiile sociale, filmul devine operă colectivă; aici se resimte influența lui 
Cassavetes, care considera participarea echipei și a actorilor ca fiind echivalentă cu 
implicarea regizorului) și „durata justă“ („la juste durée“, timpul rezonabil de deru-
lare a unui film, în virtutea unor raționamente comerciale). După modelul cinemau-
lui direct practicat de școala newyorkeză20, Rivette însuși preia exemplul american 
și pune bazele unei concepții esențiale despre montaj, inspirată din tradiția newsre-
el-ului, pe care începe s-o și pună în practică (într-o primă fază, în „L’amour fou“). 
În revistă se va regăsi atunci o reîntoarcere la Cassavetes, menținută o vreme prin 
numeroase interviuri și texte entuziaste despre filmele lui.

Refuzul politicii idealiste de stânga (editorii blamează „Z“-ul lui Costa Gavras tci-
nema depolitizat reînvie animozitățile cu Positif („Z“ fiind unul din marile succese 
de public și critică la momentul respectiv). Abordările atât de radicale îndepărtea-
ză revista de câțiva susținători importanți - inițial Godard (nemulțumit de ipocrizia 
redacției, care se apleacă spre simpatii de stânga, dar e patronată în continuare de 
Fillipachi, exponent exemplar al capitalismului), urmat la scurtă vreme de Delahaye 
și Truffaut -  și o aduc într-un nou colaps financiar (în 1970, fricțiunile cu patronul 
duc într-adevăr la o ruptură iremediabilă). Ajutați din exterior (mulți cineaști ai vre-

19 Le conseil des dix, - grilă de notare a filmelor, creată în 1955 la Cahiers tocmai pentru a „judeca tot cinemaul“; e o 
practică menținută și azi la Cahiers du cinéma, fiind împrumutată și de alte reviste (v. Film Menu).
20Mențiune importantă: prin „Cinéma direct“, criticii din această epocă a Cahiers descriu tendințele unor cineaști ame-
ricani (cu precădere Shirley Clarke și John Cassavetes) de a folosi o estetică de film documentar în ficțiune; în niciun 
caz nu se referă la acel Direct Cinema pornit în America anilor ’50 de frații Maysles.
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mii și chiar Pierre Cardin donează sume importante pentru recuperarea acțiunilor 
de la Filipacchi), redactorii se redresează și își capătă într-un final independența.

Din acest punct începe o acțiune intensă de teoretizare; condusă acum de Comolli 
și Narboni, Cahiers du cinéma glisează de la sfârșitul anilor ’60 și primii ani ai deca-
dei ’70 către o serie de abordări teoretice noi, pornind de la concepte din semiotică 
și psihanaliză (aici, de referință sunt lucrările lui Jacques Derrida, ale Juliei Kristeva 
sau ale lui Jacques Lacan). Întorcându-se la Bazin, criticii încep să chestioneze pro-
blema reprezentării (cinematografice) într-un cadru social bine delimitat ideologic. 
Comolli, într-un text din 197121, pune în discuție însăși instanța concretă a camerei, 
care devine colportor al sistemului dominant; astfel, nu doar cineastul care orga-
nizează realitatea din fața aparatului este influențat ideologic, ci și echipamentul 
tehnic, mecanismul propriu-zis al înregistrării. În câteva texte din anii următori (’72-
’73)22, ideea e dusă și mai departe: realitatea captată de cameră e îndoielnică tocmai 
din cauza limitării în spațiu și timp (atât prin încadrarea într-un dreptunghi - limita-
rea camerei -, cât și prin montajul final și faptul că aparatura/echipa de filmare sunt 
invizibile pentru privitor) și a aranjamentului de mizanscenă (realul ca spectacol care 
se neagă pe sine, pentru că e manipulat de regizor). Echivalența vizibil=cunoaștere 
nu ar fi decât o confuzie comodă în complicitatea regizor-spectator, întrucât „jui-
sanța realului“ („la jouissance du réel“) e condiționată de credibilitate, de felul cum 
realitatea controlată e crezută pe deplin.

Prioritățile de ordin teoretic pun pe planul secund cinemaul: cinefilia, deja rene-
gată parțial în anii trecuți, e abandonată aproape complet, editorii interesându-se 
doar de filme angajate politic într-un sens reactiv (fac apărarea lui „Othon“, filmul lui 
Jean-Marie Straub & Danièle Huillet din 1969, într-un moment când tot restul criticii 
îl desființează). Totodată, condamnă stângismul idealist și revizionismul practicat 
de PCF (Parti Communiste Français), în ochii lor doar o formă de comunism plat și 
cuminte. Aceste poziții sunt exprimate și printr-un manifest redactat alături de alte 
publicații (Tel Quel și Cinéthique), un nou afront la adresa Positif, care se raporta la 
același idealism de stânga și nu se angaja în acțiuni militante. Toată ofensiva duce la 
un pas și mai radical, anume aderarea la marxism-leninism, apoi la maoism, mișcări 
foarte răspândite în spațiul intelectual francez din prima parte a anilor ’70 (animate 
de avântul lui mai 1968, în Franța se vor naște tot felul de „bisericuțe“ ideologice, pe 
o rază de interes care varia de la troțkiști până la anarhiști).

Cahieriștii nu reușesc totuși sincronizarea cu timpul lor23 și recuperările sunt 
ori eșuate (apropierea de Godard, din nou elogiat pentru filmele din perioada Dziga 
Vertov, nu are inițial sorți de izbândă), ori păguboase (revista pierde abonați și intră 
din nou în colaps financiar). Din acest colaps va rezulta o restructurare - biroul se 
mută într-o locație mai ieftină - și o schimbare de aspect: renunțarea cvasi-totală la 
fotografii, imprimarea pe hârtie mai ieftină (o austeritate estetică în perfect acord cu 
dogmatismul acelor ani); totuși, din dificultăți economice, Cahiers nu va mai apărea 
lunar până în 1976 (ci doar în patru-șase numere pe an). Noile abordări au și urmări 

21 „Technique et idéologie“, apud. A. de Baecque
22 de Baecque analizează textele „Travail, lecture, jouissance“ (S. Daney și J.-P. Oudart), „L’écran du fantasme“ (P. 
Bonitzer și S. Daney) și „La suture“ (Oudart).
23 Are loc un mic decalaj comparativ cu momentul de maxim interes al intelectualității franceze față de subiect - car-
tea roșie a lui Mao fusese tradusă în 1967.
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interne, de pildă câteva critici ale redactorilor care nu agreau extremismul ultimilor 
ani, sfârșite în „linșaje“ indirecte (Pierre Baudry, Bernard Eisenschitz), concomitent 
cu aderarea  altor colaboratori puternic influențați de aceleași direcții extremiste  
(Serge Toubiana și Philippe Pakradouni). Sylvie Pierre (prima și - pentru mulți ani - 
singura femeie din corpul redacțional) a criticat asiduu pozițiile marxist-leniniste, cu 
toate astea continuând să publice până în 1973, când sunt înlăturați - cu consimță-
mântul lor - și editorii rămași din prima generație: Doniol-Valcroze,  Rivette și Kast.

Reabilitarea

În 1974, Serge Daney ajunge redactor-șef, asistat de Serge Toubiana, cei doi 
completându-se reciproc și formând un duo eficient: primul devine un animator 
intelectual al revistei, în timp ce al doilea reprezintă un important pilon administrativ, 
datorită simțului practic. Tarele utopiei maoiste vor fi reliefate în „Les Cahiers d’au-
jourd’hui“, editorial semnat de ambii critici, care deplâng intensa politizare în detri-
mentul obiectului central al revistei: cinemaul.

Astfel, reconfigurarea de conținut va începe mai întâi prin reîmprospătarea in-
strumentarului critic (noi colaboratori: Dario Fo și Thérèse Giraud) și ieșirea din 
izolare prin legăturile cu alte publicații, cum e nou-instituita Libération (1973), 
unde încep să scrie Daney și Toubiana. Trezirea la realitate a însemnat chestionarea 
unora dintre pozițiile maoiste și, continuând în linia unei stângi radicale, redacția 
Cahiers se va întoarce la filme: unul din marile puncte de interes devine cinemaul 
tiermondist, în special cinematografiile naționale care implicau valori revoluționare 
și anti-imperialiste (cea palestiniană, cea algeriană sau filmele boliviene, de pildă). 
Important e faptul că în revistă începuseră să publice texte inclusiv scriitori din re-
spectivele zone, ceea ce aducea o viziune locală asupra filmelor, mai conștientă de 
mediul din care proveneau. Simultan, se va opera în paginile revistei o recuperare 
istorică - așa-zisele filme „rétro“ și interesul pentru subiectul fascismului - blamând 
totuși două filme care tratează perioada de dominanță a dreptei extremiste tot de 
sub umbrela revizionismului: „Lacombe Lucien“ (Louis Malle) și „The Night Porter“ 
(Liliana Cavani). Contestarea acestor filme (la care se adaugă ulterior „Le chagrin 
et la pitié“) îi aduce aproape de Michel Foucault, care, la rândul lui, blama artificiul 
din ele, perspectiva eronată (și manipulatoare) din care erau priviți clasa muncitoa-
re și individul, într-un raport fals cu istoria. Lui Foucault (intervievat de mai multe 
ori de redactori) i se alătură alți intelectuali ai vremii, ale căror idei se potrivesc cu 
noua căutare a Cahiers pe teritoriul teoriei, fără a face abstracție de filme: Marc Ferro, 
Marguerite Duras și Gilles Deleuze. 

Din nou, instrumentarul critic trebuie șlefuit și adaptat noilor vremuri și noii 
abordări ideologice: în timp ce Daney punctează importanța metodei în deficitul 
obiectului, Pascal Bonitzer (într-o cronică la „Lacombe Lucien“) continuă în ace-
eași direcție și conchide că prin critică trebuie revelate sensuri noi, trebuie accesate 
straturi mai adânci ale filmului, pentru a ajunge la esența ideologică. Narboni face 
apologia unor filme care chestionează și mai mult rama, cadrul care decupează rea-
litatea, punându-l în relație cu ceea ce lasă pe dinafară, sugestiv fiind un text despre 
„Je, tu, il, elle“, al lui Chantal Akerman (dar din nou, Godard și Straub sunt în aceeași 
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categorie de regizori care se sustrag din zona cinemaului transparent și problema-
tizează aspectele nefilmate, realitatea din spatele mizanscenei).

În această perioadă, critica din paginile Cahiers se întoarce pe tărâm american, 
reconsideră niște filme respinse în vârtejul maoist (mai ales din cultura europeană și 
cu precădere cea franceză) și recuperează atât cineaști independenți, cât și reprezen-
tanți ai mainstream-ului: din America - Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert 
Kramer și Cassavetes, din Europa - Jean Eustache, Benoît Jacquot, André Techiné, 
Maurice Pialat, R. W. Fassbinder, Raul Ruiz, Manoel de Oliveira etc. 

Le Journal des Cahiers, introdus în 1981, este una din marile realizări ale revistei 
(rezistă și azi), într-o epocă în care televiziunea acaparase piața și spectatorii, iar 
cinemaurile aveau tot mai puțini adepți; cinefilia, una din valorile fondatoare, era 
pusă în pericol, aidoma revistei, care risca să piardă cititori, dacă interesul general 
aluneca mai mult în zona programelor televizate (unul din compromisurile benefice 
a fost difuzarea filmelor la TV, tot într-o manieră recuperatorie a istoriei cinemau-
lui). Le Journal a fost unul din mecanismele care au adus revista în zona jurnalismu-
lui cultural: fără să renunțe la sfera de influență teoretică, redactorii au început să 
abordeze un stil mai lejer, un discurs mai seducător, aducând în vizorul publicului 
noutăți din spații cinematografice mult mai diverse. 

În 1981 se împlineau treizeci de ani de existență a Cahiers du cinéma, marcați 
printr-o apariție specială a revistei (totodată și prin plecarea lui Daney din biroul 
redacțional): „Situation du cinéma français“, două numere în care s-a trasat o re-
trospectivă a marilor „auteuri“ francezi, într-o serie de texte, portrete și interviuri 
omagiale, trecând inclusiv prin istoria revistei, prin cei mai elogiați cineaști, dar și 
prin renegații ei. După atâția ani de polemici și entuziasme extreme (cinefile sau po-
litice), revista putea în sfârșit să-și privească propriul traseu prin lumea cinemaului. 
Istoria ei avea să continue încă multă vreme după acest moment de retrospectivă 
onestă, rămânând până în ziua de azi un pilon de bază al criticii contemporane – dar 
am preferat să trasez numai cronica anilor în care cahieriștii au pus pe șine revista, 
un loc de joacă numai al lor, născut din refuzul blazării și, mai presus de orice, pour 
l’amour du cinéma. 

Cumva, vreme de treizeci de ani (și mai bine de atât), cei de la Cahiers nu s-au 
ramolit niciodată.
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În mai 1952, la un an după înființarea revistei „rivale“ Cahiers du cinéma, apărea pri-
mul număr Positif  la Lyon, un buletin de texte strânse laolaltă de către redactorul-șef 
Bernard Chardère, pe atunci încă student. Mulți ani – și destule răfuieli – mai târziu, 
e limpede că Positif a devenit un nume sinonim cu evoluția cinefiliei – și a cinemaului 
– în mediul francofon, căpătând, alături de Cahiers, un statut de autoritate în mate-
rie pe piața editorială a revistelor de film din Franța și nu numai. Dacă am ținut să 
ne referim încă de la început la Positif prin comparație cu Cahiers du cinéma, acest 
lucru se datorează impresiei că cea dintâi a avut de surmontat chiar din primii ani 
complexul fratelui mai mic: o revistă mai tânără (chiar dacă doar cu un an), care nu 
a beneficiat nici de redactori emblematici la scară internațională, nici de revendi-
cări prea ambițioase, nici de reorientări radicale, nici de lupte intestine calchiate pe 
modelul conspirațiilor latine din vechime, și nici de o anumită fervoare pe care să 
o stârnească în rândul cititorilor – așa cum a fost cazul Cahiers. Dimpotrivă, Positif, 
chiar dacă a funcționat în general prin continuitate, și nu prin rupturi, a fost mereu 
văzută drept revista cealaltă, una care totuși nu a ezitat, atunci când a avut ocazia, să 
se raporteze la evenimentele din curtea rivalilor pentru a-și demarca propria linie de 
conduită – asta în timp ce, la Cahiers, trecutul tumultuos pare că s-a consumat mai 
ales în sânul propriei redacții1. Așa că, dacă înșiși redactorii positif-iști nu s-au dat 
în lături din a-și măsura forțele cu cahieriștii, nu o vom face nici noi – pentru că, în 
definitiv, aceste două reviste au contribuit împreună, în mod decisiv, la dezvoltarea 
aceluiași proiect: cinefilia ca mod de a consuma cinemaul.

Înainte însă de a aduce în discuție diferendele de viziune care au marcat parcursul 
celor două reviste, merită să amintim ceea ce le reunește. Întâi de toate, atât Cahiers 
cât și Positif au luat naștere în Franța într-un context favorabil, acela al unui avânt 
cinefil fără precedent (și neegalat de atunci). Spiritul sfârșitului anilor ’40 și al ur-
mătorilor zece ani în Franța trebuie analizat ținând cont de acest curent al cinefiliei 
galopante, generat în principal – în urma ridicării restricțiilor impuse filmelor stră-
ine pe durata războiului – de năvălirea producțiilor americane pe ecranele franceze. 
La sfârșitul anilor ’40, filmul – îndeosebi filmul american – intră cu arme și bagaje 
în mentalul și în cotidianul colectiv francez: înmulțirea cinematografelor și elanul 
cine-cluburilor (să amintim doar de succesul răsunător de care s-a bucurat Objectif 
49, cine-club fondat de André Bazin și Jacques Doniol-Valcroze, viitori redactori-șefi 
ai Cahiers, și patronat de Jean Cocteau) obligă peisajul intelectual francez să se trans-
1 Antoine de Baecque, fost redactor-șef al Cahiers du cinéma între 1996 și 1998, a scris istoria revistei în două tomuri: 
Antoine de Baecque, Les Cahiers du cinéma, Histoire d’une revue, Tome I: À l’assaut du cinéma, 1951-1959 și Les Cahiers 
du cinéma, Histoire d’une revue, Tome II: Cinéma, tours détours, 1959-1981, Paris, Editions Cahiers du cinéma, 1991. 
Lucrarea lui De Baecque – excelentă privire asupra Cahiers – este totuși o expunere din interior, ceea ce poate justifica 
absența cvasi-generală a mențiunilor cu privire la Positif. Pe de altă parte, Positif nu a beneficiat – poate cu excepția 
lui Michel Ciment – de un spirit enciclopedic și bun organizator ca al lui De Baecque, astfel că o istorie a revistei s-a 
lăsat așteptată până în 2017: Édouard Sivière, L’esprit Positif : Histoire d’une revue de cinéma – 1952-2016, Paris, Euredit, 
2017. Contribuția lui Sivière este totuși – așa cum reiese din prezentarea cărții – cea a unui observator exterior, fără 
contact direct cu echipa, bazată doar pe conținutul strict al revistei – și nu pe documente adiacente și mărturii per-
sonale ale foștilor redactori, cum este cazul istoriei lui De Baecque. Din păcate, volumul este însă de negăsit, astfel că 
în textul de față m-am bazat îndeosebi pe celelalte documente dedicate istoriei Positif.

Revista cealaltă. Note despre Positif

de Victor Morozov
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forme. Ideea că doar Cahiers au contribuit la avântul hollywoodofil e, așadar, un mit. 
Nu numai Positif – aprofundând un alt palier al cinemaului american2 –, dar chiar și 
un critic precum Georges Sadoul, se puteau întîlni pe acest teren, fiecare având cu-
vântul său de spus în materie: e limpede, Hollywoodul rămâne numitorul comun al 
cinefiliei anilor ’50 în Franța. Această metamorfoză a mediului intelectual francez, 
sub acțiunea filmelor americane, a fost de altfel foarte fin radiografiată atât dinspre 
Cahiers, cât și dinspre Positif3; pe scurt, devine cert că filmul nu mai ține loc doar de 
passe-temps agreabil, de divertisment de weekend, ci capătă treptat statut deplin de 
artă. Evenimentele notabile nu lipsesc; e de ajuns să amintim doar ecourile ameste-
cate de care au avut parte textele, altminteri cu desăvârșire moderate, scrise de Bazin 
la începutul anilor ’50 – și care au făcut obiectul unor atacuri virulente din partea 
unor organe de presă precum L’écran français, care în acei anii îmbrățișează orien-
tarea comunistă. Faptul nu e întâmplător: criticul de film – prin imaginea aceluiași 
Bazin, prins între vizionări în avalanșă și numeroase activități pedagogice, dar și cea 
a lui Georges Sadoul, autoritate erudită în materie și critic de pe poziții comuniste – 

câștigă notorietate. Tabloul general al epocii denotă cu siguranță o stare generală de 
exaltare în privința cinemaului – dar nu trebuie să ignorăm că, pe fundalul Războiului 
Rece, cinefilia nu era guvernată doar de gust personal, ci și de imperativul situării 
fără echivoc într-una dintre taberele politice, imperativ care va ațâța spiritele cine-
file multă vreme de atunci. Dar până să ajungem în acel punct, să mai spunem că, 
dată fiind euforia cinefilă, pasul următor e cât se poate de firesc: revistele de cinema 
își fac apariția. Cahiers du cinéma mai întâi, pe modelul și în continuarea revistei La 
Revue du cinéma, exemplar îngrijită de Jean-Georges Auriol, decedat subit în 1950, 
reunind colaboratori ai Objectif 49 și tineri critici venind dinspre Gazette du cinéma, 
broșură efemeră înființată de un anume Maurice Schérer (alias Eric Rohmer), unde 
activau Jacques Rivette și Hans Lucas (alias Jean-Luc Godard); li se alătură, direct în 
paginile Cahiers, și un tânăr impetuos pe nume François Truffaut, iar nucleul dur al 
revistei pentru următorii aproape zece ani e ca și complet.

Cu Cahiers du cinéma riscând să monopolizeze piața revistelor specializate des-
pre cinema, alăturând viziunea conciliantă a unui Bazin cu – ceva mai tîrziu, din 
numărul 21 – condeiul acid al unui Truffaut, și pe fundalul unui număr tot mai mare 
de rubrici dedicate cinemaului în ziarele generaliste, reacția nu s-a lăsat așteptată. 
Primul număr Positif, editat în 3000 de exemplare de către patru studenți lyonezi, 
cinefili entuziaști, apare anul următor, incluzând texte despre Luis Buñuel, Claude 
Autant-Lara, precum și un studiu despre muzica din cinema. În scurt timp, devine 
limpede că nou-înființata revistă își propune să adopte o linie editorială diferită față 
de Cahiers. Cu alte cuvinte, deși Positif puncta în primul editorial: „Ne dorim să ne ri-
dicăm la rangul criticii de cinema. Salutăm înaintașii noștri: Cahiers du cinéma, Sight 
2 Merită semnalată, în acest sens, munca de pionierat realizată de o parte din redactorii Positif în contextul filmului 
noir, concretizată în lucrarea foarte influentă scrisă în colaborare de către Raymond Borde și Étienne Chaumeton, 
Panorama du film noir americain, Paris, Les Éditions du Minuit, 1955.
3 Cinefilia arzătoare a Franței de după război, prelungindu-se până în anii ’60, și-a găsit reflectări retrospective în 
paginile Cahiers prin contribuția lui Louis Skorecki, mare redactor-călător al Cahiers-urilor din anii ’60 și apropiat al 
lui Serge Daney, în textul-fluviu „Contre la nouvelle cinéphilie“, în Cahiers du cinéma n° 293, octombrie 1978: „Era 
epoca descoperirilor, clasamentelor, listelor, notițelor: o istorie neoficială a cinemaului, făcută anarhic sau metodic, 
în fiecare săptămână.“ Dinspre Positif vom consulta: Bernard Chardère, « Figurez-vous qu’un soir, en plein Sahara… », 
în D’un cinéma l’autre. Notes sur le cinéma français des années cinquante, p. 94-119. Cu referire la aceeași perioadă, 
Chardère spune: „Am învățat cinemaul prin lecturi aproape la fel de mult ca prin vizionări, am revăzut multe, am 
umplut foi, am animat dezbateri“.
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and Sound, Bianco e nero, Raccords...“4, așa cum a arătat Thierry Frémaux în studiul 
său concis despre Positif5, sensul era altul: „Prin desemnarea unui număr restrâns de 
reviste drept frați mai mari, Positif marca respectul acordat lor, dar dovedea că înțele-
gea să își aducă negreșit contribuția la proiectul național și internațional al criticii“. 

Totuși, în ce sens era Positif diferit de Cahiers? În primul rând, revista din Lyon se 
plasa la stânga, combătând vehement pretinsul apolitism al celor de la Cahiers (sau, 
în repetate rânduri, tiradele cu iz fascist ale provocatorului Truffaut). Positif putea 
conta pe niște condeie decomplexate, incisive, care nu ezitau să treacă totul prin 
sabie (aidoma tânărului Truffaut); mai mult, revista investea cu rigoare o tradiție 
venerabilă a pamfletului și a satirei6, iar paginile sale erau animate de un stil mai di-
rect, în contrast cu înfloriturile mistico-literare ale tinerilor cahieriști. Acestea fiind 
spuse, dată fiind afilierea politică, Positif înțelegea să apere un alt tip de cinema față 
de confrații de la Cahiers. Se știe că luptele purtate de acei „jeunes Turcs“ protejați 
de Bazin au făcut dată; liniile principale de acțiune ale „școlii Rohmer“, așa cum au 
fost catalogați tinerii critici cahieriști, vizau în primul rând atacuri vehemente la 
adresa tradiției cinemaului francez așa-zis „de calitate“ – în frunte cu scenariștii Jean 
Aurenche și Pierre Bost –, considerat inactual și ipocrit, și, în al doilea rând, promo-
varea, prin orice mijloace, la rang de artă absolută, clasică, a unor regizori americani 
disprețuiți până atunci. În fine, lucrurile sunt mai complexe decât atât, dar e sigur că 
galeria restrânsă a autorilor apărați de tinerii critici de la Cahiers, care aveau să își 
impună preferințele asupra liniei editoriale în anii ’50, era compusă din Jean Renoir, 
Roberto Rossellini, Howard Hawks și Alfred Hitchcock, Fritz Lang realizând liantul 
între Europa și America. 

Positif-iștii erau de cu totul altă orientare, pe care colaboratorul Freddy Buache 
o surprinde cu acuratețe. Textul său așază în prim-plan o redacție motivată de „ace-
lași entuziasm pentru literatură, pentru surealism și pentru femei“, „aceeași exalta-
re anticlericală“, „aceleași opinii politice“.7 Revendicându-se drept publicație laică, 
având aspirații politice de stânga încă de la înființare, Positif nu se dădea în lături 
din a-i ataca pe tinerii critici cahieriști în special din cauza – să zicem – cheii încă-
pățânat-mistice și neangajat-politice prin care aceștia din urmă alegeau să glorifice 
opera unui Roberto Rossellini. Exemplele în acest sens nu lipsesc: un text nesem-
nat din 1954 se intitulează „Câțiva regizori prea admirați: Hawks, Hathaway, Cukor, 
Lang, Ray, Preminger, Mankiewicz“, executând astfel, încă din titlu – și nu tocmai 
justificat –, un segment important din panteonul autorilor de film apărați la Cahiers. 
Contra unei politique des auteurs puse în practică sistematic la Cahiers, redactorii 
Positif acordau mai multă atenție conținutului (reaprinzând dezbaterea subiect ver-
sus formă) și, în general, analizau operele separat, și nu grupate sub figura idealizată 
a unui autor care s-ar afla în spatele lor. Pe motivul privilegierii conținutului (dacă se 
poate, un conținut de stânga), Ado Kyrou, în numărul 16 din Positif, atacă, printr-un 
adevărat manifest positivist, „Lola Montes“ al lui Max Ophüls: „Niciodată o scară 
monumentală nu va înlocui clipirea pleoapei, la fel cum un pahar opac nu va înlocui 
4 Positif n° 1, mai 1952.
5 Thierry Frémaux, „L’aventure cinéphilique de Positif (1952-1989)“, în Vingtième Siècle, revue d’histoire, n° 23, iu-
lie-septembrie 1989. Dosar : Mai 68. pp. 21-34.
6 Vezi în acest sens Paul-Louis Thirard, „Une question mal connue : les débuts de Maurice Burnan“, Positif n° 13, 
mars-avril 1955.
7 Citat în L’aventure cinéphilique de Positif (1952-1989), op. cit.
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o mișcare din șold“. Mai mult, Hitchcock și Rossellini vor fi trași la răspundere din 
cauza unui aparent estetism mistic identificat de positif-iști în filmele lor, iar opera 
lui Rossellini – suspectat de a fi trădat cauza socialistă – va fi desființată în bloc în 
paginile revistei din considerente politice.8

Provocări gratuite, dogmatism sau convingeri sincere, e totuși limpede că atât 
Positif, cât și Cahiers au suferit de pe urma propriilor orbiri. Redactorii Positif aveau 
însă la rândul lor un proiect de recuperare al unor autori de cinema până atunci 
ignorați. Dintr-un anumit punct de vedere, au înregistrat chiar un avans față de co-
legii de la Cahiers atunci când, încă din primul număr al revistei, Chardère publică 
o cronică elogioasă la adresa filmului buñuelian „Los Olvidados“.9 Așa se explică și 
motivul pentru care, odată mutată la Paris și trecută sub tutela Éditions du Minuit, 
revista a devenit repede un punct de întâlnire al redactorilor Ado Kyrou sau Robert 
Benayoun, veniți din rândurile publicației de orientare suprarealistă L’Age du cinéma, 
ulterior critici emblematici positif-iști. În același timp, tot la Paris, echipa Positif se 
îmbogățește și cu o parte din colectivul revistei Séquences, în persoana unor Roger 
Tailleur sau Louis Seguin, adică nume importante în viitoarea configurație a revistei. 
E foarte probabil ca gama largă a cineaștilor apărați de Positif să îi fi atras pe tinerii 
critici: într-adevăr, pe lângă Buñuel, justificare a interesului pentru suprarealism al 
redactorilor și referință positif-istă incontestabilă, recuperată abia în anii ’60 și de 
către Cahiers, Positif opunea panteonului de autori cahierist un canon eclectic din 
care făceau parte nume precum Federico Fellini10 și, mai ales, John Huston11, autor 
desconsiderat în bloc la Cahiers, poate cu excepția privirii conciliante a lui Bazin. 
Positif era, deci, o revistă orientată la stânga, dar care – fapt original pentru acei ani 
– putea apăra cinemaul hollywoodian (teren împărțit aproape frățește cu Cahiers) 
la distanță de anumite derive staliniste curente în epocă. Spre deosebire însă de co-
lectivul sudat al acelor jeunes Turcs de la Cahiers, în echipa Positif, „cum nu ne în-
țelegeam prea bine cu legea și ordinea, acționam mai degrabă ca indivizi, iar nu ca 
comando“, spune Chardère.12 Dacă criticii positif-iști nu au fost la fel de bine reți-
nuți de posteritate, este și pentru că, așa cum susține Antoine De Baecque13, nici nu 
și-au fixat un proiect coerent (de tipul „politique des auteurs“) de susținut în grup; 
corpusul lor teoretic, spre deosebire de munca lui André Bazin, de pildă, nu e flancat 
de mari idei teoretice, ci risipit în texte aflate în strânsă legătură cu filmele despre 
care vorbesc, ceea ce le diminuează interesul pe termen lung. La Positif, de asemenea, 
critica era un scop – și nu un mijloc, ca în cazul unor Truffaut sau mai ales Rivette, 
în cazul cărora activitatea regizorală a contribuit decisiv la creșterea prestigiului; 
puțini redactori Positif din primele generații au făcut pasul înspre regie. Pe de altă 

8 Marcel Oms, „Rossellini : du fascisme à la démocratie chrétienne“, Positif n° 28, aprilie 1958.
9Bernard Chardère, „De l’honnêteté“, Positif n° 1.
10 În antologia de texte L’amour du cinéma. 50 ans de la revue Positif, Paris, Ed. Gallimard, 2002, anii 1950 sunt repre-
zentați de șase texte despre filme regizate de: Luis Buñuel, Federico Fellini, Maurice Bunan, Andrzej Wajda, Roberto 
Rossellini, Ingmar Bergman. Se schițează, astfel, pe lângă linia anti-rosselliniană, preferința clară pentru suprarea-
lism, dar și deschiderea față de „noile cinemauri“, mai exact interesul față de cinematografiile emergente, prin pre-
zența lui Wajda. E o sferă de interes care, la Cahiers, va trebui să aștepte instalarea lui Jacques Rivette în postura de 
redactor-șef (1963-1965).
11Pentru un text pe marginea operei lui John Huston vom consulta: Raymond Borde, „La Nuit de l’iguane“, Positif n° 
64-65, toamnă 1964. Textul e de asemena inclus în antologia citată, pp. 169-176.
12 Bernard Chardère, op. cit. 
13 Antoine De Baecque, La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture (1944-1968), Paris, Fayard, 2003. 
Lucrarea lui De Baecque este, la fel ca tomurile sale despre Cahiers, cât se poate de riguroasă, dar și de utilă pentru 
cartografierea teritoriului cinefiliei în momentul avântului său maxim.
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parte, revista din Lyon se putea lăuda cu redactori ce proveneau dinspre mai toate 
orizonturile artistice, și mai ales literare: de la Frédéric Vitoux la Robert Benayoun 
și, mai târziu, la Emmanuel Carrère – așa se explică, poate, de ce în prezent Positif 
menține o rubrică generoasă dedicată literaturii de specialitate despre cinema, spre 
deosebire de notele de lectură succinte din Cahiers. 

Solidaritatea cu proiectul socialist și practica relativ constantă a parti-pris-urilor 
politice încă de la înființare (vezi, de pildă, sprijinul acordat cauzei algeriene) – spre 
deosebire de apolitismul fervent pus în slujba glorificării mizanscenei care a definit 
prima perioadă Cahiers (perioada „galbenă“) – poate oferi anumite indicii despre 
evoluția ulterioară a celor două reviste. Cahiers du cinéma a avut prim-planul – prin 
vehemența vocii truffaldiene – când a venit vorba de direcțiile cinefile de adoptat 
în anii ’50: pro-Hollywood prin artizanii săi iscusiți, contra unei tendințe anacroni-
ce „de calitate“ franceze. Positif pare, din acest punct de vedere, oarecum în decalaj, 
deși cineaștii protejați de revistă (Buñuel, Vigo), nu mai puțin valoroși, erau la rân-
dul lor departe de un consens critic general. Dar, în momentul în care Cahiers a tre-
buit să schimbe generațiile, Positif a avut avantajul continuității. Am spus mai sus 
că istoria Cahiers s-a scris prin rupturi uneori brutale, prin generații succesive care 
s-au perindat în birourile redacției. De pildă, când a venit vremea ca tinerii critici să 
treacă la regie, redacția Cahiers, cu excepția lui Rohmer – stingher pe postul de redac-
tor-șef, ajutat când și când de Jacques Doniol-Valcroze și de Rivette –, a fost pustiită. 
Astfel că, prinsă într-un proces de reînnoire internă, echipa rămasă pe baricade de 
la Cahiers a ratat nu doar întâlnirea cu Noul Val pe care, paradoxal, îl pregătise timp 
de aproape zece ani, ci și – probabil pradă unui dogmatism ce privilegia vechiul ci-
nema hollywoodian – întâlnirea cu noile cinematografii, în general. Abia de la finele 
lui 1963 Cahiers va începe să scrie constant nu doar despre un Godard, ci și despre 
cineaști precum Nagisa Oshima, dar schimbarea aceasta de macaz se va produce în 
contextul în care Positif – antologia de texte o demonstrează – putea deja, în aceeași 
perioadă, să acopere opera unor Joseph Losey, Mario Bava sau Satyajit Ray, printr-un 
text din 1964 semnat de Michel Ciment, actualul redactor-șef al revistei. Dacă Cahiers 
a ratat momentul nașterii Noului Val și din prea multă precauție față de ideea actu-
lui critic îndreptat asupra operelor unor cineaști-„prieteni“, Positif l-a ratat din prea 
mult gust pentru provocare. Probabil cel mai cunoscut articol Positif al epocii, inti-
tulat „Le roi est nu“, îi aparține lui Robert Benayoun.14 Textul e o diatribă acidă, scri-
să în buna tradiție positif-istă, la adresa regizorilor Noului Val. Benayoun constată 
că „odată ce incompetența a fost depășită (probabil vrând-nevrând), apoi înlocuită 
printr-o constatare a virtuozității, remarcăm repede la cineva precum Chabrol degra-
darea iremediabilă a sincerității“, iar mai departe în text, cu referire la noii cineaști, 
etichetați drept „nostalgici ai arbitrarului“, și mai ales la Godard (ținta sa preferată): 
„Îi regăsim fără tăgadă printre cei cărora le place să se audă vorbind în gol, printre 
apărătorii prea aprigi ai manierei și printre amatorii interesați de confuzia mentală 
înțeleasă drept libertate de a spune tot ce-ți trece prin gând.“

14 Robert Beanyoun, „Le roi est nu“, Positif n° 46, iunie 1962.
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Este greu de crezut că Benayoun, altminteri un critic nu doar percutant, ci și vi-
zionar15, a putut pierde complet din vedere miza stilistică și istorică a Noului Val. 
Spiritul contestatar al articolului își are fără îndoială originea în numeroasele șicane 
care au jalonat de-a lungul timpului istoria celor două reviste rivale, adesea simple 
tensiuni mocnite, dar care se puteau transforma cu anumite ocazii în veritabile șarje, 
dintre care probabil cea mai cunoscută îi aparține – bineînțeles – tânărului François 
Truffaut. După ce Cahiers a putut fi tratată drept „revistă de extremă-dreapta“ de 
către positif-iști, într-un număr din ianuarie 1958 Truffaut titrează „Positif : copie 
zéro“, într-un text în care îi acuza dur pe rivali: „Munca celor de la Positif se apropie 
de cea a organelor corporatiste, din moment ce pentru ei esențial e să coteze filmul 
în funcție de standingul său, de reputația sa, de gradul de repudiere generală de care 
dă dovadă, mai ales în funcție de opiniile politice și religioase ale oamenilor, ale 
«străinilor», ale non-positif-iștilor care l-au văzut din întâmplare sau din viciu și nu 
le-a plăcut.“16 O vreme însă, odată cu schimbarea generațiilor la Cahiers, tensiunile 
par să se aplaneze: pe la finalul anilor ’60, Positif își revizuiește atitudinea față de 
cineaști ai Noului Val precum Rohmer (nu și față de Godard, totuși, care va rămâne 
până de curând le point aveugle al redacției, din cauza angajamentelor sale politice), 
în timp ce Cahiers – prin orientarea modernistă impusă de noul redactor-șef Jacques 
Rivette, contra frumuseții clasicizante pe gustul lui Rohmer – descoperă la rândul 
lor modernismul și Noile Cinemauri: brazilian (Glauber Rocha), italian (Bernardo 
Bertolucci), polonez (Jerzy Skolimowski). 

Această orientare similară dublată de o aparentă „amiciție“ a celor două revis-
te, care combat acum pe un front comun, avându-și punctul culminant în „afacerea 
Langlois“17 de la începutul anului 1968, când un Godard și un Louis Seguin au pu-
tut lupta pe baricade pentru aceeași cauză, nu va rezista mult.18 Redactorii Cahiers, 
conduși în urma retragerii lui Rivette de către Jean-Louis Comolli și Jean Narboni, 
descoperă, în urma momentului ’68, mirajul acțiunii politice. Între 1968 și 1974, co-
lectivul de la Cahiers își va trăi a doua tinerețe – o tinerețe radical-maoistă, guver-
nată de dogmatisme implacabile, în care singurii cineaști „tolerați“ rămân Jean-Luc 
Godard, vechi prieten mereu la post, și cuplul Jean-Marie Straub/ Danièle Huillet. 
Cu Cahiers departe de filme, Positif ajunge repede să combată singură pe frontul ci-
nefiliei. Neașteptat este că această revistă de cinema, deși istoric ancorată la stânga, 
va gestiona momentele post-68 cu mult calm, ba chiar își va permite, sub condeiul 
lui Louis Seguin, să ironizeze orientarea politică a rivalilor care visează revoluții în 
timp ce sunt sponsorizați de un magnat al revistelor people. În anii aceștia în care 
ideile politice se trăiesc cu fervoare, Positif – e un fapt înțeles de la sine – are timp. 
Timp nu doar să își continue statornic linia editorială, ci și să reflecteze asupra ei. 

15 La doar câteva luni după atacul îndreptat către Noul Val, Benayoun va produce un alt text celebru, dar din alte mo-
tive: „Jerry Lewis, Man of the Year“, Positif n° 50-51-52, martie 1963. Criticul are astfel meritul de a fi introdus, prin 
amplul său studiu foarte atent, figura lui Jerry Lewis în rândurile cinefililor francezi, figură care ulterior va fi recu-
perată și de Cahiers.
16  Cahiers du cinéma n° 79. Sublinierile îi aparțin lui Truffaut.
17„Afacerea Langlois“ presupunea destituirea lui Henri Langlois din fruntea Cinematecii Franceze, până atunci orga-
nism privat aflat în autogestiune. Langlois va fi repus în drepturi în urma unei mobilizări generale a lumii cinefile – și, 
de fapt, unul dintre rarele sale momente de concordie.
18  De altfel – lucru deja intuit –, trebuie spus că liniile editoriale au fost mai mereu vehement departajate între Cahiers 
și Positif, puțini fiind redactorii care se pot lăuda cu experiența publicării în ambele reviste. Astfel că Bernard Chardère, 
rememorându-și tinerețea cinefil-positivistă, poate scrie ușor revanșard: „Va trebui să-l întreb pe Tavernier dacă încă 
mai crede că a procedat bine scriind și în Cahiers“, în Bernard Chardère, op. cit.
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Rând pe rând, în anii ’60-’70, nume variind de la Miklós Jancsó la Akira Kurosawa, 
și de la Bertrand Tavernier la Orson Welles își găsesc acoperire în cronicile revistei, 
care pare că s-a racordat solid la cinemaul cel mai îndrăzneț al epocii. Timpul trece, 
redactorii Cahiers revin și ei în sala de cinema, însetați de filme, dar, în scurt timp, 
avântul galopant al televiziunii va remodela tabieturile cinefile. Am putea așadar să 
spunem că eseul-elogiu al lui Michel Cieutat despre Jack Lemmon din 198319 încheie 
o buclă: bucla cinefiliei pursânge, a privirii halucinate lipite de ecran. 

Istoria Positif nu se rezumă doar la pamflete scrise cu vervă, ci și la ample omagii 
pline de sensibilitate, cum este cazul celui realizat de Ado Kyrou în 1962, la moartea 
lui Marilyn, intitulat „She“ sau, poate încă mai emblematic pentru atitudinea revistei, 
celui închinat de Roger Tailleur figurii lui Humphrey Bogart20, un eseu de o profunzi-
me care o egalează pe aceea a lui André Bazin scriind în paginile Cahiers pe aceeași 
temă. Am spus mai sus că, o vreme, Positif a combătut de una singură pe frontul ci-
nefiliei – dar mai corect ar fi să spunem că s-a zbătut de una singură pe mormântul 
ei. În siajul anului 1968, cinefilia clasică, alături de listele ei frenetice și de sălile ei 
obscure (la propriu și la figurat), se stinge treptat și lasă locul unei noi cinefilii.21 Pe 
la mijlocul anilor ’70, televiziunea nu mai poate fi ignorată, căci invadează tot mai 
mult spațiul alocat cândva cinematografului, iar la această (nouă) revoluție sunt păr-
tași atât redactorii Positif, cât mai ales cei de la Cahiers, cunoscuți pentru eficiența cu 
care recuperează ecarturile, prin textele ascuțite ale lui Serge Daney, care a înțeles 
ca nimeni altul implicațiile momentului. Vremea luptelor intestine și a răfuielilor 
între reviste trece și ea, odată cu ruptura emblematică (și poate unică) a lui Louis 
Seguin din rândurile Positif. De acum, gamele filmelor apărate de cele două reviste 
se extind, ba chiar uneori, din ce în ce mai des, se suprapun – iar cursul cinefiliei, 
tot mai slab reprezentat în cinematografe, devine simultan și tot mai lin, departe de 
disputele teoretice de odinioară.

Bazin, Doniol-Valcroze, Truffaut, Rohmer, Comolli, Daney de o parte. Chardère, 
Borde, Kyrou, Benayoun, Tailleur, Ciment de cealaltă. Multe, după cum am văzut, îi 
despart. Dar ceva mai important, ceva cu adevărat esențial pentru discuția de față, 
îi apropie. Bernard Chardère, privind în urmă, o spune cel mai bine: „În mijlocul 
Saharei, în anii ’50, oare la ce ne gândeam noi, tinerii voinici? La cum vom corecta 
șpalturile numerelor viitoare dintr-o revistă NRF dedicată cinemaului, la discuții-
le epuizante și inepuizabile din cadrul cine-cluburilor, la cum vom proiecta pe un 
ecran cine știe ce revoltă uitată, la cum vom citi alte și alte cărți ca să putem polemi-
za mai bine – și încă n-am spus nimic de imaginile acestor patru sute de filme care 
se amestecau într-un montaj mereu reînceput de la zero. Ne gândeam oare că într-o 
bună zi vom povesti... ce să mai, Doamne Dumnezeule! Fiindcă dacă ar trebui să o 
luăm de la capăt, n-am alege altceva: am iubi cinemaul“22. Despre această iubire a 
fost vorba și aici.

19 Michel Cieutat, „Un Arlequin d’Amérique“, Positif n° 271, decembrie 1983.
20 „Humphrey Bogart, de solitude et de nuit“, în Viv(r)e le cinéma, Arles, Actes Sud/Institut Lumière, 1997, antologie 
consacrată textelor lui Tailleur. Antoine De Baecque îi consacră lui Roger Tailleur, critic fundamental pentru istoria 
Positif, condei sensibil, „timid“, într-o oarecare măsură la antipozi față de abordarea lui Robert Benayoun, un omagiu 
vibrant în cartea sa La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture (1944-1968), op. cit.
21Această nouă cinefilie e descrisă de Louis Skorecki în același text „Contre la nouvelle cinéphilie“. În ciuda titlului, 
Skorecki, care a experimentat și cinefilia clasică, e departe de a fi reacționar. Din contră, textul său, care îmbrățișează 
televiziunea ca unică metodă de a continua cinefilia, e dacă nu vizionar, atunci cel puțin nonconformist.
22 Bernard Chardère, op. cit.
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„10 decembrie 1954
Încă suntem în căutare de bani. Săptămâna trecută am aflat că avem doar 120 de do-
lari, iar suma de care avem nevoie pentru Film Culture este de 700. În ultimele zile am 
contactat cel puțin treizeci de oameni din industrie ca să îi întreb de sponsorizări. 
Am primit redirecționări către alte persoane care ar putea să ne ajute, însă niciun 
ban. Banii păreau așa o problemă distantă, dar acum a venit momentul să confrunt 
realitatea. I-am anunțat pe cei din redacție de situația financiară, propunând să con-
tribuim toți cu câte o sută de dolari. Ideea nu a funcționat. F. va pleca în America de 
Sud și nu are niciun ban de investit. B. a spus că e dornic să ofere orice fel de ajutor 
revistei, mai puțin unul financiar. H. a spus că ar avea banii, dar nu îi dă din principiu. 
De ce, a spus, de ce ați mai început o revistă dacă știați că nu aveți banii necesari? 
Nu puteți începe o revistă dacă nu aveți cel puțin banii pentru primele trei sau patru 
numere, a spus. La care am răspuns că dacă toți am gândi așa, Film Culture ar mai 
aștepta încă două decenii până la primul număr. Sunt mii de oameni cu bani și spirit 
de afacerist, dar a trebuit să fim noi, fără bani și spirit, ca să facem treaba asta. Zeii 
sunt cruzi…nici nu am avut curaj să îi zic că în dimineața respectivă am fost chemați 
în fața Curții. Cei de la Pacific Printing ne dau în judecată pentru exemplarele pri-
mului număr. Avem șapte zile să plătim 723 de dolari și 91 de cenți. 

11 decembrie 1954
Continui odiseea căutării de bani. Perry Miller și-a cheltuit toți banii într-o excursie 
în Europa și are datorii la mama ei. Am sunat zeci de oameni, totul în zadar. Am în-
cercat să ajung la Marlene Dietrich, însă am fost oprit de portarul casei ei.”1

Rândurile de mai sus au fost scrise de Jonas Mekas într-unul dintre jurnalele pe care 
le-a ținut de-a lungul timpului. Pe parcursul documentației necesare scrierii acestui 
eseu am trecut prin mai multe texte informale - jurnale, epistole, interviuri - decât 
prin teorie academică. Acest ton informal caracteristic unei mari părți din documen-
tația mea pornește de la o moștenire pe care Jonas Mekas a lăsat-o cinemaului și 
studiului acestuia, anume o reinventare a persoanei întâi. 

P. Adams Sitney, unul dintre cei mai importanți critici de film și academici care 
s-au aplecat asupra filmului underground american, își începe antologia Film Culture 
Reader cu mai multe apologii. Cititorul este înștiințat că nu are în față o antologie 
exhaustivă, ci una care funcționează în exemplificarea politicilor editoriale pe care 
redacția Film Culture le-a avut în cei 42 de ani de activitate. Asta presupune exclude-
rea unui număr uriaș de alte articole, iar calitatea articolelor nu era mereu asigurată 
doar de nume sonore. Precum P. Adams Sitney, nici eu nu îmi propun (și nici nu pot) 
să fiu exhaustiv în acest eseu. Mai mult, o situație pe care Sitney a prevăzut-o încă 

1 Jonas Mekas, „From the Diaries”, Melinda Ward (editor), The American New Wave 1958-1967, broșura retrospectivei 
cu același nume organizate de Walker Art Center (Minneapolis) și Media Study/Buffalo în 1983, p. 4.

Film Culture, 1954-1970
Organul mișcării New American Cinema

de Călin Boto
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din momentul scrierii a fost valabilă și pentru mine, anume o accesibilitate mare la 
scrierile din și despre Film Culture și una redusă la filmele discutate. Îmi asum faptul 
că Sitney se gândea în primul rând la publicul american în momentul în care bănuia 
o accesibilitate redusă la filmele nepopulare (căci, evident, există stratificări chiar și 
în cinemaul non-comercial, adesea realizate chiar de sistemul comercial), iar situ-
ația mea de critic de film est-european a impus o accesibilitate chiar mai restrânsă. 
Jonas Mekas și-a enunțat crezul și miza în repetate rânduri: „De-asta mă întorc me-
reu la underground [italice folosite de mine, C.B.]. Știu că majoritatea dintre voi nu 
puteți vedea acest cinema; dar asta este ideea: E de datoria mea să vă atrag atenția 
spre acest cinema. O să latru până când cinematografele noastre vor începe să arate 
acest cinema”.2 Putem vorbi despre o democratizare a studiilor de film care discută 
cinemaul non-comercial în momentul în care se ridică problema accesibilității atât 
de reduse la filmele exponente? 

Totuși, am avut norocul de a găsi surse care mi-au propulsat cercetarea și fără de 
care acest eseu nu ar fi trecut mai departe de o simplă cronologie cu tușe groase a 
istoriei Film Culture. Una dintre aceste surse sunt chiar scrierile lui P. Adams Sitney 
din Film Culture Reader și Visionary Cinema, care mi-au fost absolut necesare în cer-
cetare. Absolut necesar a fost și festivalul Edit Film Culture!, la care am avut ocazia 
să particip și despre care am scris mai pe larg într-un alt articol din acest număr al 
revistei. Jonas Mekas a renunțat doar pe jumătate la visul lui din tinerețe, anume 
accesul liber la informație. Cărțile și filmele lui fac parte din piața culturală comer-
cială, iar prețurile lor nu sunt mereu accesibile, însă s-a asigurat ca website-ul lui să 
devină o arhivă cu articole, interviuri și filme oferite gratuit publicului. Mekas însuși 
a fost o sursă importantă și, adesea, sursa care a avut ultimul cuvânt în cercetarea 
mea. Cărțile sale, o parte atent îngrijite de editura Spector Books din Leipzig, deși 
rareori tratează subiectul revistei Film Culture, au asigurat informația legată de con-
textul în care aceasta apare, ajutându-mă să înțeleg parcursul pe care filmul under-
ground  cincizecist, șaizecist și șaptezecist l-a avut în America. Revista coordonată de 
Mekas nu poate fi discutată decât după o contextualizare a situației criticii de film 
în cultura vestică de după Al Doilea Război Mondial, căci interesele iconoclaștilor 
de la Film Culture se subordonau unor tradiții, mișcări, tendințe și polemici intens 
mediatizate de către polii de putere ai presei de specialitate a vremii. Astfel, deși 
nu le voi face dreptatea cuvenită, anume paragrafe care ar contextualiza și ar deta-
lia activitatea fiecărui pol de putere vocal din acea perioadă, voi raporta activitatea 
redacției la nume precum Cahiers du cinéma (vezi textul Andreei Chiper din acest 
dosar), Susan Sontag sau Pauline Kael pentru a oferi un spectru cât mai larg asupra 
activității editoriale a revistei. Cel mai recent articol din antologia lui Sitney este 
„The Cosmic Cinema of Jordan Belson”, scris de Gene Youngblood în 1970 și publi-
cat în numărul 48-49 al revistei. Astfel, antologia acoperă perioada 1954-1970, anii 
de efervescență maximă pentru redacția revistei, perioadă asupra căreia mă voi opri 
și eu din aceleași considerente.

Înființarea Film Culture a fost momentul în care efectul domino al nevoilor unor 
noi cineaști a început, o generație care trebuia să își construiască un întreg nou 

2 Jonas Mekas, „The Irresponsibility of My Colleague Film Critics”, Movie Journal. The Rise of the New American Cinema, 
1959-1971, Columbia University Press, 2016, p. 91. 



105

sistem ce urma să se bazeze pe 1. Film Culture ca revistă forum, unde se prezintă și 
dezbat ideile despre cinema care circulă în și despre comunitatea non-comercială 
de cineaști și 2. producție, distribuție și arhivare a filmelor. 

O detaliere a modului în care mișcarea New American Cinema s-a instituționalizat 
este necesară pentru a înțelege parcursul politicii editoriale pe care urmează să îl 
explic în a doua jumătate a eseului. Această necesitate se trage dtin conexiunea care 
se stabilise între revistă și celelalte instituții care aveau să îi urmeze, luând forma 
unui laborator de practică. Cineaștii și criticii se întâlneau, dezbăteau, scriau, fil-
mau, proiectau, distribuiau reviste, vizionau etc. Jonas Mekas a fost un nucleu al ne-
tworking-ului boem newyorkez, calitate care i-a oferit mijloacele de a atrage atenția 
asupra proiectelor sale. Revista a reprezentat doar prima nevoie a celor care urmau 
să pună bazele mișcării New American Cinema, devenind organul care a ținut în via-
ță mișcarea, după cum a numit-o și Susan Sontag într-un eseu din 1964.3 Ce avea să 
devină un produs remarcabil al acestei inderdependențe a comunității de cineaști cu 
revista este materialul behind the scenes (interviuri, declarații, scrisori etc.), adesea 
realizat înaintea sau în timpul realizării filmelor discutate, o direcție pe care John 
M. Culkin o consideră pionierată la scară largă de către François Truffaut și Andrew 
Sarris prin cărțile lor Hitchcock/Truffaut, respectiv Interviews with Film Directors, am-
bele lansate la sfârșitul anilor ’604. Nu găsesc o explicație pentru omiterea meritelor 
revistei Film Culture (la care atât Truffaut, cât și Sarris contribuiseră) la pionierarea 
acestei direcții a criticii de film vestice, iar ipoteza conform căreia Culkin nu ar fi 
știut de existența revistei este improbabilă. Genul acesta de eroare extinde ipoteza 
lui P. Adams Sitney pe care am enunțat-o mai sus. Orice lucrare teoretică ce încearcă 
recuperarea unei reviste care acoperea forme și genuri non-comerciale ale cinemau-
lui are, din start, două handicapuri: cel enunțat de Sitney, a inaccesibilității filmelor 
pentru public, dar și un al doilea care privește statutul inferior pe care revistele de 
cinema îl au față de cărțile de specialitate în ochii publicului, dar și ai specialiștilor. 
Problema anterior menționată se trage și din lipsa unui interes sporit de a arhiva 
colecții de reviste. Mai mult, chiar și când acestea există, rămâne un aproape-para-
dox inevitabil: revistele de cinema nu au calitatea de limbaj universal pe care o are 
cinemaul, ele sunt limitate de limba în care redactorii scriu.

În decembrie 1954 apare primul număr Film Culture, revistă ce avea să rămână 
activă până în 1996. Ideea a luat naștere din frustrarea fraților Mekas legată de lipsa 
unei reviste americane care să discute filmul non-comercial de care aceștia au deve-
nit interesați între timp. Contextul în care Jonas și Adolfas Mekas au fost expuși la 
cinemaul experimental este ușor de identificat, dată fiind situația nefericită în care 
distribuția filmelor non-comerciale se afla la acea vreme în New York – este vorba 
despre societatea de film Cinema 16, condusă de Amos Vogel, de proiecțiile orga-
nizate de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA - Museum of Modern Art) 

3 Susan Sontag –„Creaturi înflăcărate, de Jack Smith”, Împotriva interpretării, Editura Vellant, București, 2016, trad. 
Mircea Ivănescu, p.262.
4 John M. Culkin – „an experiment in multimdia: an introduction”, Trilogy. An Experiment in Multemedia, Collier Books, 
New York, 1971, p. 4.

Visul american al noului cineast
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și de cele câteva cinecluburi locale, influențe pe care Jonas Mekas le discută în mai 
multe interviuri: „Dacă voiai să vezi filme vechi, clasice, în New York-ul anului 1950, 
mergeai la MoMA – loc pe care eu și Adolfas îl vizitam des. Nu trecea, de fapt, nicio 
zi fără să participăm la proiecții, pentru că voiam să fim la curent cu toate noutățile 
și să recuperăm filmele pe care nu le văzuserăm până la momentul respectiv. Dacă 
voiai să vezi filme de actualități, exista un cinematograf specializat în astfel de pro-
iecții. Dacă voiai să vezi filme de avangardă, experimentale, participai la proiecțiile 
Cinema 16. Dacă voiai să vezi filme care prezentau o ideologie troțkistă, mergeai la 
Club Cinema, unde, în fiecare noapte de vineri sau de sâmbătă – nu îmi mai amin-
tesc exact – erau proiectate documentare de stânga. Dacă voiai să vezi filme mute 
și foarte rare, participai la proiecțiile organizate de Theodore Huff Society. (...) Iar 
dacă erai suficient de descurcăreț – și eu bineînțeles că eram – puteai să te strecori 
la cursurile de cinema din cadrul New York University. Puteai, de asemenea, să te 
strecori la cursurile de cinema independent, de avangardă, pe care Arthur Knight le 
susținea în cadrul New School for Social Research”.5 O altă influență a fost cineastul 
german Hans Richter, profesor la Institute of Film Techniques în cadrul City College 
of New York, la cursurile căruia Mekas participa în 1952.6 Hans Richter este un nume 
cheie în istoria mișcării New American Cinema, în activitatea sa profesorală avându-i 
studenți pe Ken Jacobs, Shirley Clarke și Jack Smith.7 Mai mult, el a contribuit la mai 
multe numere din Film Culture, cea mai remarcabilă contribuție rămânând cea din 
primul număr, anume eseul „The Film as an Original Art Form”. Sprijinul pe care 
cineastul german i l-a oferit lui Mekas avea să confere autoritate revistei în ochii 
publicului și să îi deschidă drumul către conexiunile din mediul artistic de care avea 
nevoie. Entuziasmul extern pentru revistă se datora golului pe care aceasta îl acope-
rea. Reviste notabile cu un public larg existau deja în spațiul anglo-american. Înainte 
de apariția Film Culture, piața anglo-americană de după Primul Război Mondial a cu-
noscut revista britanică Sight&Sound (1935), revista americană Hollywood Quarterly 
(1945) devenită ulterior Quarterly of Film, Radio, and Television (1951) și, mai apoi, 
Film Quarterly (1958), revista Films in Review (1950) și alte titluri mai mult sau mai 
puțin sonore, însă niciuna nu acoperea cinemaul non-comercial. Înainte de Film 
Culture a existat revista Cinema, coordonată de Eli Wilenski (ulterior Eli Wilentz, 
cunoscut pentru Eighth Street Bookshop, librăria beatnicilor) care a avut doar trei 
numere (probabil la începutul anilor ’40) și pe care Amos Vogel o recunoaște ca fiind 
prima sursă din care a auzit de Sidney Peterson, James Broughton și Kenneth Anger. 8

Efortul financiar pe care Jonas Mekas l-a depus pentru Film Culture este unul 
considerabil. Deși era o revistă cu un buget extrem de limitat, tinerii critici au avut 
grijă să câștige autoritatea dată de aparențe. Petrecerea de lansare a avut loc în 13 
decembrie 1954 la Waldorf Astoria, un hotel de cinci stele,  iar tirajul a fost printat la 
Franciscan Brothers of Brooklyn, o tipografie care se ocupa doar de materiale religi-
oase.9 Catalizatorul redacției a fost un entuziasm enorm legat de cinemaul non-co-

5 Bryan Frye, „Interview With Jonas Mekas”, Jonas Mekas, Jonas Mekas Conversations, Letters, Notes, Misc. Pieces etc., 
Lithuanian Art Museum, Vilnius 2005, p.24. Traducere în română realizată de Andrei Rus și inclusă în lucrarea lui de 
doctorat, „Filmul jurnal”.
6 Jonas Mekas , I Had Nowhere To Go, Spector Books, Leipzig, 2017, p. 429.
7 Broșura festivalului Edit Film Culture! 2018, p. 9.
8 Scott MacDonald, Amos Vogel „Cinema 16: An Interview with Amos Vogel”, Film Quarterly, vol. 37, nr. 3, 1984, p. 20.
9 Broșura festivalului Edit Film Culture! 2018, p. 9.
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mercial, în principal entuziasmul lui Jonas Mekas, iar rezultatul a fost o colecție 
eclectică de recenzii, eseuri semi-academice, manifeste și corespondență semnate 
de cineaști din zona underground, cineaști mainstream, debutanți, critici de film, te-
oreticieni și academici. Începând cu cel de-al 11-lea număr, George Maciunas, ini-
țiatorul mișcării Fluxus, devine graphic designer-ul revistei, lucru care avantajează 
redacția Film Culture atât prin design-ul iconic oferit de Maciunas, cât și prin asoci-
erea cu viitoarea mișcare Fluxus, care a inclus artiști proeminenți precum Yoko Ono, 
John Cage și John Lennon.

Mekas avea să își atingă popularitatea în calitate de critic de film abia în 1958, 
când, cu ajutorul lui Jerry Tallmer, obține prima rubrică de film a săptămânalului 
american Village Voice, inaugurând astfel una dintre cele mai importante rubrici 
din istoria criticii de film, care a cunoscut ulterior nume precum J. Hoberman, Amy 
Taubin, Andrew Sarris, B. Ruby Rich etc. Sub umbrela unei publicații cu o vizibilitate 
mai mare și având un public mai larg, Mekas își continuă ambiția de a promova en-
tuziast filmul non-comercial. Criticul de film Amy Taubin menționează într-un in-
terviu că „Jonas era criticul care putea valida un cineast, iar persoane precum Naomi 
Levine, despre care Jonas a scris lucruri foarte bune, umblau mereu după Jonas și 
Andy [Warhol]. După Andy pentru a obține bani sau un rol într-un film, iar după Jonas 
pentru a apărea în Village Voice.”10

Sfârșitul anilor ’50 marca începuturile coagulării teoretice a New American Cinema. 
Această mișcare presupunea o reacție a cinemaului american non-comercial la noile 
valuri europene, mizând pe ceva mult mai eclectic și greu de semnalat, dar care avea 
atât mijloacele de producție conturate - s-a axat pe metode alternative de filmare 
(peliculă expirată, filme realizate pe două pelicule diferite și proiectate simultan pe 
același ecran, animație stop-motion etc. -, cât și anumite sensibilități stilistice legate 
de mișcări, culturi și contra-culturi care coexistau în scena artistică newyorkeză în 
acea perioadă (camp, feminism, queer, beat, trance11). În afară de acești termeni vagi 
și o distincție între New American Cinema și mișcarea asociată cu școala de film de la 
New York, New American Cinema Group părea să aibă mai degrabă o direcție activistă 
decât una stilistică, iar activismul se împotrivea Hollywood-ului. Începând cu 1959, 
redacția Film Culture lansează Independent Film Award, un premiu care avea să se 
dea anual timp de un deceniu și care i-a fost acordat prima dată lui John Cassavetes 
pentru filmul său de debut, „Umbre”/ „Shadows”. Printre următorii cineaști care 
aveau să primească premiul s-au numărat Robert Frank și Alfred Leslie (1960), Stan 
Brakhage (1962), Jack Smith (1963), Andy Warhol (1964), Michael Snow (1968) și 
Kenneth Anger (1969). Premiul oferit de redacția Film Culture a avut ca scop creș-
terea vizibilității cineaștilor independenți și setarea unor modele pentru direcțiile 
artistice încurajate de redacție. În jurul lui Jonas Mekas gravita un număr mare de 
cineaști; până la formarea New American Cinema Group, el avea deja simpatia unor 
personalități precum Joseph Cornell, Amos Vogel, Maya Deren și Jerome Hill.

10 Amy Taubin, Chuck Smith, „She Picked Up a Camera and Decided To Be a Filmmaker”, Film Culture nr. 80: The Legend 
of Barbara Rubin, Spector Books, 2018, p. 42-44. Italice folosite de mine.
11 Trance movies este un termen brevetat de P. Adams Sitney și reluat de Georgiana Mușat în eseul ei de pe Acoperișul 
de Sticlă „Maya Deren - Avangardă și feminism”,<http://www.acoperisuldesticla.ro/eseuri-film/girls-on-film--maya-
deren--avangarda-si-feminism-427/>, publicat în 23 aprilie 2017, accesat la 12 noiembrie 2018.
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Pe 28 septembrie 1960, mai mulți cineaști, printre care Peter Bogdanovich, Robert 
Frank, Alfred Leslie, Adolfas Mekas, Shirley Clarke și Gregory Markopoulos, la invi-
tația lui Jonas Mekas și Lewis Allen, participă la o întâlnire informală în care discută 
necesitatea unei organizații care să se ocupe de producția și distribuția filmelor re-
alizate în regim independent și non-comercial. 12 În notele de jurnal scrise de Mekas 
există mai multe mențini ale unui „grup”, iar în cadrul acestei întâlniri se decide asu-
pra numelui de New American Cinema Group. Zece zile mai târziu, grupul se întâlnește 
în apartamentul lui Emile de Antonio și lucrează la un manifest care urmează să fie 
prezentat la Bleecker Street Cinema, cinematograf deținut de Lionel Rogosin și admi-
nistrat de Adolfas Mekas. La un an după „botez”, New American Cinema Group se reu-
nește și decide înființarea unui centru de distribuție pentru filmele lor. Amos Vogel, 
pe atunci încă director al Cinema 16, s-a opus inițiativei, menționând că Cinema 16 
ar trebui să rămână principalul distribuitor de filme non-comerciale, opinie împo-
triva careia Ron Rice și Jonas Mekas s-au revoltat, menționând că Vogel a refuzat să 
distribuie filmul lui Stan Brakhage, „Anticipation of the Night” (1958). Acesta este 
începutul unui conflict între Jonas Mekas și Amos Vogel, care avea să devină mai 
efervescent pe parcursul anilor ’60. Totuși, ruptura părea inevitabilă. Vogel credea 
în combinarea mai multor filme, genuri, regizori și formate în același calup, țintind 
spre o experiență vizuală care caută organicitate în eclectism, în timp ce Mekas era 
un împătimit al programării auteuriste.13 Mai mult, el sfida metodele exclusiviste și 
ierarhice pe care Vogel le folosea pentru programul Cinema 16. 

Manifestul grupului New American Cinema avea să fie publicat în numărul 22-23 
al revistei din 196114 (redacția Film Culture avea obiceiul de a cupla numere, probabil 
din lipsă de buget). Unul dintre elementele comune pe care filmele propuse de New 
American Group  le aveau era subversivitatea la adresa cenzurii. „Refuzăm cenzura. 
Nu am semnat niciodată vreo lege legată de cenzură. De asemenea, refuzăm anacro-
nisme precum licențierea filmelor. Nicio carte, piesă de teatru sau poezie – nicio me-
lodie nu ar trebui să aibă niciun fel de aprobare din partea nimănui. Vom intenta ac-
țiuni legale referitor la licențierea și cenzurarea filmelor, inclusiv cele din interiorul 
Statelor Unite. Filmele au dreptul să circule din țară în țară fără cenzori sau tăieturi 
ale birocraților. Statele Unite ar trebui să preia inițiativa unui program care să asigu-
re libera circulație a filmelor dintr-o țară în alta”.15 Această subversivitate avea să se 
materializeze în mai multe probleme legale pe care grupul, și în special Jonas Mekas, 
avea să le aibă în anii următori, încă guvernați de codul Hays. Cinematografele soli-
dare cu intențiile anunțate în manifest au fost The New York Theatre, The Bleecker 
St. Cinema și Art Overbrook Theatre (Philadelphia). 16

12  Mike Everleth – „A Look Back: The American New Wave 1958-1967” ,<http://www.undergroundfilmjournal.com/a-look-
back-the-american-new-wave-1958-1967/>, publicat în 25 noiembrie 2017, accesat la 12 noiembrie 2018.
13 Sam Adams  – „Amos Vogel, Founder of the New York Film Festival and Cinema 16, Dies at 91”,  <https://www.in-
diewire.com/2012/04/amos-vogel-founder-of-the-new-york-film-festival-and-cinema-16-dies-at-91-47856/>, publi-
cat în 25 aprilie 2012, accesat la 17 decembrie 2018.
14 Chiar dacă prima apariție este datată 1961, există o neclaritate legată de primul act oficial al semnat de New American 
Cinema Group pe care Mike Everleth o explică în articolul său „The First Statement of the New American Cinema 
Group: September 30, 1962”, http://www.undergroundfilmjournal.com/the-first-statement-of-the-new-american-
cinema-group-september-30-1962/, publicat în 30 septembrie 2007, accesat la 16 ianuarie 2019.
15 P. Adams Sitney (editor), „The First Statement of the New American Cinema Group”, Film Culture Reader, New York, 
NY : Cooper Square Press, 2000, pg. 81. Secțiunea 1141 (1) din Codul Penal al New York-ului prevedea că oricine „vin-
de, împrumută, donează, arată sau transmite” orice material „obscen, crud, murdar, indecent, sadist, masochist sau 
dezgustător”. Informație extrasă din articolul lui Jonas Mekas, „Film-Makers’ Cooperative Wins a Case Against Police”, 
inclus în volumul Conversations with Film-Makers, Spector Books, 2018, p. 82.
16 Ibid., p. 82.
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În momentul prezentării manifestului, terenul era pregătit. În 1961 apar mai 
multe filme care aveau să devină emblematice, dar nu simptomatice pentru New 
American Cinema, printre care „Guns of the Trees” (r: Jonas Mekas), „The Sin of Jesus” 
(r: Robert Frank) și „Legătura”/ „The Connection” (r: Shiley Clarke), urmând ca pro-
ducția filmelor realizate în regim non-comercial să explodeze în următorii ani. Un an 
mai târziu, New York-ul cunoaște două dintre centrele artistice care aveau să rămână 
în istoria cinematografiei (și nu numai). Prima este Film-Makers’ Cooperative, „un 
centru de distribuție a filmelor independente care funcționa pe principii nonexclusi-
viste (oricare cineast independent putea să-și adauge filmul pe lista cooperativei) și 
nondiscriminatorii (filmele erau trecute pe listă în ordine alfabetică, fără a fi departa-
jate în vreun fel din punct de vedere valoric) și care era administrat de către un grup 
de cineaști”17, piesa lipsă în planul producție-distribuție al celor de la New American 
Cinema Group, iar a doua este The Factory, studioul artistului Andy Warhol, pe care 
Mekas l-a cunoscut în 1960.18 Interesul pentru cinema al lui Andy Warhol a început 
să crească și, în scurt timp, el și Mekas devin apropiați. Warhol avea să devină unul 
dintre cele mai sonore nume ale scenei artistice din New York în următorii douăzeci 
de ani și să propulseze un micro star-system underground: Nico, Candy Darling, Lou 
Reed, Edie Sedgwick etc. Jonas Mekas este și acum cunoscut pentru materialul filmat 
la concertele The Velvet Underground și pentru faptul că i-a oferit lui Warhol ideea 
(și ajutorul) să filmele „Empire” (1964). David Bordwell observă un moment-cheie în 
alăturarea lui Warhol la grupul de cineaști (1963), un catalizator pentru pătrunderea 
cinemaului de avangardă în programa academică datorită atenției pe care a atras-o 
prin activitatea sa de artist plastic.19 Prezența lui Hans Richter și, ulterior, a lui Stan 
Brakhage în corpurile profesorale academice și a unor cineaști precum Andy Warhol 
în programă au dus la o validare a filmului experimental din partea intelighenției 
universitare. Însă este clar că cel mai mare efort în sensul promovării, validării și 
apărării filmului experimental din acea perioadă l-a depus Jonas Mekas. Tânărul li-
tuanian devine treptat barometrul scenei de film experimental din New York prin 
rubrica sa din Village Voice, Film Culture și instituțiile adiacente revistei. În 1963 și 
1964 Mekas înființează Film Culture Non-Profit Corporation, respectiv Film-Makers’ 
Cinematheque, reușind astfel să ușureze procesul strângerii de fonduri pentru re-
vistă și să înființeze primul spațiu în care publicul putea să vizioneze filmele noilor 
cineaști, spațiu vital pentru New American Cinema Group, în special după ce Cinema 
16 și-a închis ușile (1963). 20

Însă cineaștii au dus o luptă lungă cu cenzura până să ajungă la Film-Makers’ 
Cinematheque, iar cinemateca nu a pus nici ea capăt acestei lupte. Înainte de a 
avea propriul spațiu de expunere, alte cinematografe (Charles Theatre, Bleecker 
St. Cinema și Gramercy Arts Theatre) le-au găzduit seria de proiecții numită Film-
makers’ Showcases. Bleecker Street Cinema a renunțat la colaborarea cu Film-Makers’ 
Cooperative la începutul anului 1963, iar Gramercy Arts Theatre a început să îi găzdu-
iască din 1 iulie 1963. Odată organizați, cineaștii au întâmpinat chiar mai multe pro-

17 Andrei Rus, „Filmul jurnal”, Teză de doctorat, UNATC, 2012, p.32.
18 <http://www.warholstars.org/Andy_Warhol_1960-1962.html>.
19 David Bordwell, „Interpretation as Explication”, Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of 
Cinema, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1989, p. 55.
20 Broșura festivalului Edit Film Culture! 2018, p. 9.
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bleme decât înainte. Centrele de procesare și copiere a peliculei le rețineau filmele, 
iar cenzorii interziceau proiecția materialelor trimise spre evaluare.21 Punctul culmi-
nant este atins în Belgia, Knokke-le-Zoute, în cadrul festivalului de film EXPRMNTL 
3, unde Jonas Mekas a făcut parte din juriu. Inițial, selecționerii au inclus „Creaturi 
înflăcărate”/ „Flaming Creatures” și alte filme experimentale americane în festival, 
însă juriul, sub presiunea lui Pierre Vermeylen (directorul Cinematecii Belgiene și 
ministru al justiției la acea vreme), decide să scoată filmul lui Jack Smith din com-
petiție, invocându-i obscenitatea. Jonas Mekas, Barbara Rubin și P. Adams Sitney, 
cei trei reprezentanți ai New America Cinema Group invitați la festival, au reacționat 
agresiv și Mekas s-a retras din juriu. În încercarea de a-l calma, juriul vine cu soluția 
unei proiecții private și a unui premiu special, o mențiune pentru filmul cenzurat. 
Răspunsul lui Mekas a fost o serie de proiecții în camera lui de hotel, unde a atras 
atât atenția cineaștilor europeni (Agnès Varda, Jean-Luc Godard și Roman Polanski), 
cât și atenția jandarmeriei locale care a reținut toți participanții. Ulterior experi-
enței din camera de hotel, Mekas și Rubin au încercat să strecoare filmul lui Smith, 
etichetându-l cu alt nume, dar și să îl proiecteze public cu forța în timpul festivalu-
lui, încercare ce s-a terminat cu Barbara Rubin mutând proiecția filmului pe fața lui 
Pierre Vermeylen în semn de protest.22 

După capitalul de imagine câștigat în cadrul festivalului, cineasta Barbara Rubin 
pornește în misiunea de a populariza activitatea colegilor ei de breaslă pe plan inter-
național. În timpul șederilor sale la Paris (1964), Munich (1964) și Londra (1965-1966), 
Rubin era în căutare de persoane care să ajute grupul de la New York, dar și finanțatori 
pentru filmele sale. În această perioadă are loc o retrospectivă a filmelor tinerilor cine-
aști la Buenos Aires (1965)23, iar, în urma eforturilor lui Rubin, britanicii Bob Cobbing 
și Stephen Dwoskin înființează varianta londoneză a The Film-Makers’ Cooperative.24

Înapoi în New York, pe 3 martie 1964, cât încă exista seria de proiecții Film-
Makers’ Showcase la Gramercy Arts Theatre, Jonas Mekas este arestat, alături de Ken 
Jacobs și Florence Karpf, pentru proiectarea filmului „Flaming Creatures”, urmând 
să fie arestat și a doua oara în aceeași lună, de data aceasta pentru proiectarea „Un 
Chant d’Amour” (r: Jean Genet, 1950).25 Însă Jonas Mekas nu a rămas cunoscut doar 
ca un erou-dizident al cinemaului în urma acestor scandaluri. În eseul său despre 
„Flaming Creatures” din 1964 Susan Sontag nota că: „Toată lumea trebuie să îi fie 
recunoscătoare lui Jonas Mekas, care, aproape singur, cu mâinile lui, cu tenacitate 
și chiar cu eroism, ne-a dat posibilitatea să vedem filmul lui Smith și alte opere de 
artă. Trebuie să admitem totuși că aserțiunile lui Mekas și ale anturajului său sunt 
stridente și deseori de-a dreptul de natură să ne îndepărteze de acest film. Este 
absurd ca Mekas să afirme că această nouă serie de filme, printre care figurează și 
«Creaturi înflăcărate», reprezintă o încercare fără precedent în istoria cinematogra-
fiei. O asemenea agresivitate îi face un deserviciu lui Smith, îngreunând în mod in-

21 Gary Comenas, „Jonas Mekas and the Film-Makers’ Cinematheque cont.” <http://www.warholstars.org/Film-
Makers-cinematheque-2-1963.html>, publicat în 2014, accesat la 8 decembrie 2018.
22 Jonas Mekas, „Barbara Rubin. A Preface”, Film Culture 80. The Legend of Barbara Rubin, Spector Books, 2018, p. 11-20.
23 Jonas Mekas, „New American Cinema in Buenos Aires”, Conversations with Film-Makers, Spector Books, 2018, p. 37-38.
24 Barbara Rubin, „Letters from Barbara Rubin”, Film Culture 80. The Legend of Barbara Rubin, Spector Books, 2018, p. 75.
25Gregory Smulewicz-Zucker, „Introduction to the Second Edition”, introducere la Movie Journal. The Rise of the New 
American Cinema, 1959-1971, Jonas Mekas, Columbia University Press, 2016, p. XXI.
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util înțelegerea meritelor filmului”.26 Jack Smith nu a beneficiat vreodată financiar 
de pe urma expunerii filmului său, iar ani mai târziu avea să îl acuze pe Mekas că 
i-a folosit filmul pentru a căpăta capital de imagine.27Amos Vogel, la rândul lui, l-a 
acuzat pe Mekas de încercări de a face din New American Cinema un imperiu care să 
îi poarte numele.28 Ceea ce pentru unii a reprezentat un efort continuu din partea 
lui Mekas de a propulsa un grup, pentru alții a reprezentat un efort de a se propulsa 
pe el însuși printr-un grup. 

Walter Metz observă, în eseul său „What Went Wrong?: The American Avant-
Garde Cinema of the 1960s”, că New American Cinema vine, cronologic vorbind, chiar 
între mișcarea beat și revoluția sexuală, influențele celor două fiind vizibile în filmele 
cineaștilor. Pe lângă faptul că pune în opoziție cele două influențe, acuzând filmele 
din tradiția beat („Hallelujah the Hills” și „Pull My Daisy”) de un misoginism pe care 
cineaști precum Marie Menken aveau să îl amendeze în filmele lor, acesta explică și 
cum mișcarea beat, prin cei doi poli ai săi, New York și San Francisco, a dus la apa-
riția și popularizarea New American Cinema. Astfel, dacă Jonas Mekas a canalizat 
energia beat newyorkeză către cinema, de cea din San Francisco avea să se ocupe ci-
neastul Bruce Baillie încă de la începutul anilor ’60, în 1966 fondând cooperativa de 
distribuție pentru film non-comercial Canyon Cinema.29 Prin Film Culture, cele trei 
puncte strategice de distribuție din spațiul anglo-american (New York, Londra și San 
Francisco), Village Voice și includerea în spațiul academic, filmul non-comercial pri-
mește validarea necesară pentru a intra în atenția publicului. În 1968, Film-Makers’ 
Cinemateque primește o subvenție din partea fundației Ford, sumă ce nu le-a asigu-
rat stabilitate financiară, însă care demonstrează o creștere a vizibilității cineaștilor30

În 1969, Mekas propulsează misiunea Film-Makers’ Cinemateque, o instituție 
insuficient de echipată și organizată pentru a servi pe deplin visului american al 
noului cineast, care include și arhivarea filmelor. Cu ajutorul financiar al lui Jerome 
Hill și alături de P. Adams Sitney, Peter Kubelka și Stan Brakhage, Mekas începe re-
gândirea spațiului într-un muzeu al filmului care să funcționeze și ca arhivă, dar și 
ca cinematograf. Pe 30 noiembrie 1970 Anthology Film Archives își deschide ușile 
publicului și începe iconicul program Essential Cinema, un canon regândit al istoriei 
cinemaului. Anthology Film Archives vine ca o completare, o îmbunătățire a Film-
Makers’ Cinemateque, păstrând, pe cât posibil, ambițiile nonexclusiviste și admira-
bile declarate în cadrul proiectului cinematecii. „Asta spunea și Jonas Mekas când 
a făcut Anthology Film Archives, că trebuie păstrat absolut totul; era contra ideii  
unora care spuneau că ar trebui păstrate doar anumite filme, cele bune. Iar Mekas 
argumenta că nu știm cum vor fi reconsiderate filmele acelea peste 50 de ani și nici 
cum vor putea fi folosite în viitor, de aceea trebuie păstrat tot.”31 Cu o istorie im-

26 Susan Sontag –„Creaturi înflăcărate, de Jack Smith”, Împotriva interpretării, Editura Vellant, București, 2016, trad. 
Mircea Ivănescu, p.262.
27Gregory Smulewicz-Zucker, „Introduction to the Second Edition”, introducere la Movie Journal. The Rise of the New 
American Cinema, 1959-1971, Jonas Mekas, Columbia University Press, 2016, p. XXI.T 
28Ibid. p. XIX.
29 Walter Metz, ,„What Went Wrong?: The American Avant-Garde Cinema of the 1960s”, The Sixties. 1960-1969, Paul 
Monaco (editor), Charles Scribner’s Sons, New York, 2001, p. 231-260.
30 David Bordwell, „Interpretation as Explication”, Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of 
Cinema, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1989, p. 55.
31 Iulia Popovici, Radu Jude, „Poate ar trebui să considerăm toate imaginile ca fiind integral ficțiuni, dar putem 
asta?”, Irina Trocan; Andra Petrescu (coordonatoare), Realitatea ficțiunii, ficțiunea realului. Abordări teoretice ale 
documentarului, Editura Hecate, 2018, București, p. 13
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presionantă, de mai bine de 45 de ani, Anthology Film Archives funcționează și în 
prezent, la fel ca și Film-Makers’ Cooperative, ambele rămânând doi poli importanți 
în distribuția și arhivarea de film. Nu în ultimul rând, A.F.A. reprezintă o victorie 
simbolică a filmului experimental în vederea obținerii unei validări din partea cer-
curilor de specialiști și a publicului. 

George Fenin și Edouard de Laurot. Într-un interviu luat de Tom Gunning lui Andrew 
Sarris în 1990, criticul a fost întrebat care era direcția editorială pe care Mekas a 
propus-o în Film Culture, la care criticul a răspuns „Păi, direcția era seriozitatea. Nu 
prea exista termen de comparație pe piață.”32  Încă din primul număr se puteau ob-
serva două promisiuni solide, anume concentrarea pe cinemaul non-comercial și o 
colecția eclectică de texte reunite sub umbrela unui dosar tematic. Aceste promisiuni 
s-au păstrat până la ultimul număr, însă revista a suferit modificări logistice majo-
re pe parcursul activității. Inițial programată ca o apariție bilunară, Film Culture a 
întâmpinat rapid probleme financiare și, începând cu al doisprezecelea număr, de-
vine lunară. Numărul 18, apărut în aprilie 1958, avea să devină ultimul număr din 
seria de apariții regulate, marcând, de asemenea, încheierea primei direcții editori-
ale. Sitney distinge trei astfel de direcții  pe care redacția le-a urmărit între 1954 și 
1970 (la o privire mai atentă, cele trei au coexistat în cele 50 de numere lansate în 
această perioadă). P. Adams Sitney oferă și anii necesari pentru a realiza o crono-
logie. Voi prelua cronologia lui Sitney din 1965 până în 1969, trecând prin cele trei 
direcții numite de el. Observațiile legate de perioada 1965-1969 se datorează altor 
două surse care au reprezentat punctul de plecare al cercetării mele, anume capito-
lul „Interpretation as Explication” din cartea lui David Bordwell Meaning: Inference 
and Rhetoric in the Interpretation of Cinema și interviul pe care Tom Gunning i l-a 
luat lui Andrew Sarris în 1990, inclus în antologia To Free the Cinema: Jonas Mekas 
& The New York Underground, coordonată de David E. James. În perioada 1954-1970, 
Sitney distinge trei direcții editoriale (anii formativi ai revistei, anii New American 
Cinema, și anii teoriei autorului).

Anii formativi nu au avut o politică editorială mai mult sau mai puțin eclectică 
decât cei ulteriori, însă nu se insista atât de mult pe un concept care să omogeni-
zeze articolele. În indexul acestor ani semnează critici și personalități deja active 
în industria cinematografică precum Hans Richter, Josef von Sternberg, Siegfried 
Kracauer, Orson Welles, Amos Vogel, Herman G. Weinberg, Joris Ivens și François 
Truffaut, iar atenția acestora s-a îndreptat majoritar spre cinemaul non-comercial 
și dinamica dintre regizori, alături de presiunile sistemului comercial de producție. 
Primele 18 numere ale revistei au îmbrățișat mai mult un ton educațional, intro-
ductiv sau academic multe dintre eseuri discutând genuri și perioade ale cinema-
tografiei mondiale într-un mod pedant. Se observă o tendință de a depăși limitele 
geografice ale Americii și a se discuta intens cinemaul european, iar festivaluri pre-
cum Cannes, Veneția sau Edinburgh sunt recurent urmărite în acești ani. Interesele 
32 Tom Gunning, Andrew Sarris, „Loved Him, Hated It”, To Free the Cinema : Jonas Mekas & The New York 
Underground, Princeton University, Oxford, 1992, David E. James (editor), p. 64.
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care vor caracteriza direcțiile editoriale ulterioare ale redacției se pot regăsi încă de 
la primele numere. 

Andrew Sarris, care avea să devină ambasadorul cinemaului mainstream în mo-
mentul în care ceilalți redactori își vor îndrepta atenția spre cinemaul underground, a 
fost constant în interesul său pentru acest cinema, atât comercial cât și non-comerci-
al. Sub semnătura lui se găsesc cronici ale unor filme precum „Păpușica”/ „Baby Doll” 
(r: Elia Kazan, 1956), „Cetățeanul Kane”/ „Citizen Kane” (r: Orson Welles, 1941) sau 
„Picnic” (r: Joshua Logan, 1955), dar și eseul în două părți despre regizorul britanic 
Carol Reed. Această apetență a lui Sarris este caracteristică pentru anii formativi ai 
revistei, în care tinerii critici valorizează regizori care s-au arătat subversivi într-un 
fel sau altul la adresa sistemului de producție hollywoodian, prioritizând integritatea 
lor artistică. Orson Welles, Jean Cocteau, Roberto Rossellini și Abel Gance erau doar 
câțiva dintre regizorii la care redacția Film Culture s-a întors adesea, apogeul aces-
tui interes redactorial fiind numărul 18 al revistei, dedicat lui Erich von Stroheim.

Amos Vogel a fost un apropiat al redacției la început, semnând chiar câteva arti-
cole și folosind revista pentru a populariza Cinema 16. Principala legătură pe care re-
dacția o menținea cu cinemaul de avangardă era recuperarea sau revizitarea artiștilor 
din avangardele cinematografice timpurii, precum Dimitri Kirsanoff („In Memoriam 
Of Dimitri Kirsanov, A Neglected Master” de Walter S. Michel, nr. 15, 1957), sau am-
plul text semnat de Hans Richter („The Film as An Original Art Form”, nr. 1, 1955). 
Primul text care vizează tinerii cineaști experimentali apare în cel de-al treilea nu-
măr al revistei, în 1955, și este semnat chiar de Jonas Mekas. Articolul său, „The 
Experimental Film in America”, trasează niște direcții generale ale filmelor experi-
mentale din acea perioadă și le acuză de superficialitate. Genul acesta de elogiere a 
regizorilor din vechile avangarde cinematografice și scepticismul legat de noua ge-
nerație de cineaști experimentali sunt recurente în articolele acestei perioade. Trei 
ani mai târziu, Parker Tyler semnează articolul „A Preface to the Problems of the 
Experimental Film” în cel de-al 17-lea număr al revistei. Deși Tyler păstrează ca re-
per avangardele timpurii, încearcă să redirecționeze discuția către prezentul filmului 
experimental de atunci. Propun un mic studiu non-cronologic, bazat pe discursul 
critic asupra filmului experimental american din interiorul paginilor revistei, înce-
pând cu textul lui Richter, care nu discută deloc despre eforturile tinerilor cineaști, 
continuând cu textul lui Tyler, care încearcă să discute atât avangarda anterioară 
cât și pe cea contemporană textului, și încheind cu textul lui Mekas, care discută 
majoritar despre noua generație de cineaști experimentali, raportându-se, însă, tot 
la generațiile anterioare. Cum se observă încă din premisa enunțată, raportarea re-
dactorilor la vechile avangarde în momentul analizei noilor producții experimentale 
a fost aproape obsesivă în această perioadă. 

Atât Hans Richter, cât și Parker Tyler pornesc de la scopurile primare ale camerei 
de filmat, însă în contexte diferite. Richter subliniază capacitatea camerei de filmat 
de a reproduce, invocând valoarea documentară și capacitatea de a înregistra alte arte 
(dansul, teatrul, literatura), capacitate primară care, consideră Richter, îndepărtează 
cinemaul de statutul de artă. Miza autorului este aceea de a contura specificitatea 
mediului cinematografic prin numirea unor tradiții și practici care fac cinemaul un 
mediu în care se produce. Richter îl citează pe Vsevolod Pudovkin: „Ce e o operă de 
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artă înainte de a ajunge în fața camerei de filmat, cum e actoria, regia de teatru sau 
romanul, nu rămâne o operă de artă pe ecran”.33 Ce vede regizorul ca fiind o eliberare 
a cinemaului de statutul de reproducător sunt elemente precum montajul și încadra-
turile strânse. Însă nu doar statutul de reproducător este privit drept o amenințare 
de către Richter, ci și sistemul de producție comercial al filmelor: „Dar când a rupt-o 
cu actoria de teatru, (D.W. Griffith) a oferit, involuntar, o uriașă influență înapoi ac-
torului prin crearea star-ului. Ca star, actorul imortalizează reproducția și domină 
filmul din nou”.34 Aceste rădăcini pe care filmul ficțional le are în literatură și teatru, 
și ce consideră Richter că reprezintă producția comercială, anume o autofaultare, îl 
fac să selecteze două tradiții care ar valida cinemaul ca artă. Este vorba despre do-
cumentar și moștenirea pe care acesta o are în cinemaul sovietic de avangardă și în 
neorealismul italian și despre filmul experimental cu influențe din pictură, anume 
cel semnat de cineaști și pictori precum Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Len Lye, 
Man Ray, Viking Eggeling etc. 

Eseul lui Parker Tyler, „Problems of the Experimental Film”, este la jumătatea 
drumului dintre textul lui Richter și cel al lui Mekas. Textul începe prin contura-
rea relației dintre filmul experimental și Hollywood, axându-se pe camera de fil-
mat. Camera de filmat folosită la producțiile comerciale de studio, mare și greoaie, 
a dus, după cum observă Tyler, la o sterilizare a experimentării vizuale. „Industria 
comercială se raportează la camera de filmat ca la o mașinărie care le face pe toa-
te, o valiză inteligentă în care arta este îndesată, răspândită pe niște «role magice» 
care se descarcă în cinematografe. De fapt, camera de filmat conține la fel de multe 
secrete de «formă semnificativă» precum un creion, o pensulă sau, că tot veni vorba, 
tubul de vopsea pe care pictorii moderni îl folosesc când își toarnă formele pe pân-
ză.”35 Mai mult, el acuză formulările populare la acea perioadă, de tipul limbaj cine-
matografic, gramatica filmului (referindu-se la cartea lui Raymond Spottiswoode A 
Grammar of the Film, lansată în 1935), considerând că acestea aseamănă cinemaul 
cu un nivel de preșcolar. Opusul acestei gramatici a filmului care stagnează este, în 
viziunea lui Tyler (via Jean Cocteau), camera de filmat portabilă pe care regizorii de 
film experimental au îmbrățișat-o. Însă textul nu se vrea a fi un elogiu adus noului 
cinema experimental american, ci o agendă de probleme pe care acesta o întâmpina 
în perioada respectivă (sfârșitul anilor ’50). Tyler oferă o contextualizare a filmu-
lui experimental de început, pe care îl raportează la marile avangarde din pictură și 
literatură ale secolului, o abordare care nu diferă prea mult de a lui Richter. Ce re-
prezintă un pas înainte spre ancorarea în noile direcții ale cinemaului experimental 
american cincizecist este raportarea lui Tyler la filmele unor cineaști precum Sidney 
Peterson, Maya Deren, Kenneth Anger și Stan Brakhage, pe care le consideră abor-
dări ale „ritualului inițiatic, care este o tradiție pierdută a fabulei, excepție făcând 
doar poezia și dansul, care și ele tind să îi estompeze prezența”.36Această observație 
are rolul de a pava terenul pentru ceea ce Tyler consideră a fi problema principală a 
acestor cineaști, anume incapacitatea de a introduce „ritualul inițiatic” în contextul 
33 Hans Richter, „The Film as an Art Form”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : Cooper 
Square Press, 2000, p. 16-17.
34 Ibid. Italice folosite de mine. 
35 Parker Tyler, „Problems of the Experimental Film”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : 
Cooper Square Press, 2000, p. 43.
36 Ibid, p. 50
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rutinei, observând o tradiție literară și o inspirație poetică care sunt toxice pentru 
cinemaul experimental. 

Înainte ca Tyler să își articuleze părerile legate de direcțiile pe care cinemaul 
non-comercial american le urma în anii ’50, Jonas Mekas semnează în 1955 un ar-
ticol intitulat „The Experimental Film in America” în cel de-al treilea număr al re-
vistei. Critica lui Mekas este mult mai dură decât cea pe care Parker Tyler avea să o 
facă trei ani mai târziu și propune o privire mai atentă la cazurile specifice ale fil-
melor din acea perioadă. Articolul este structurat în patru părți, anume: „Personajul 
adolescent al filmului-poem american”, „Conspirația homosexualității”, „Lipsa in-
spirației creative: cruditate tehnică și îngustare tematică” și „Note de concluzie”. 
Poziția lui Mekas este împotriva cineaștilor care aveau să fie considerați prima gene-
rație a New American Cinema. Stan Brakhage, Kenneth Anger, Ben Moore și Greogory 
Markopoulos erau acuzați de imaturitate stilistică, de personaje care par desprinse 
de realitate (în termenii lui Mekas, niște zombie). În „Conspirația homosexualității”, 
Mekas îi acuză pe aceiași cineaști de abuzul homosexualității ca subiect, în detrimen-
tul unei aprofundări tematice, numindu-le filmele incoerente, perverse și superficia-
le. În următorul subcapitol, Maya Deren este acuzată de formalism intelectual. Aceste 
acuzații îi pun pe tinerii cineaști în opoziție cu scriitori precum Joyce, Rimbaud, 
Strindberg, Kafka, dar și cu avangarda cinematografică suprarealistă, amendând ter-
menul de neo-suprarealism pe care Parker Tyler l-a acordat tinerilor cineaști. Mekas 
conchide că, deși situația cineaștilor experimentali (cinepoeți și artiști cineplastici) 
cum îi numește el, este descurajantă, posibilitățile acestui tip de cinema sunt uriașe. 
Ani mai târziu, Mekas avea să se distanțeze de acest articol, asociindu-l cu o etapă 
asemănătoare cu cea a „Sfântului Augustin înainte de convertirea la creștinism”.37 
Înșiși termenii de cinepoet și artist cineplastic (termen popularizat în teoria de film 
franceză de către Elie Faure) indică puternica legătură pe care redacția o avea în 
această perioadă cu avangardele din pictură și literatură. 

La sfârșitul anilor ’50 , noile producții cinematografice non-comerciale indicau o se-
rie de direcții stilistice pe care noii cineaști americani le urmau. În această perioadă 
axată pe promovarea, discutarea și dezbaterea începuturilor mișcării New American 
Cinema Group, Jonas Mekas scrie „A Call for a New Generation of Film-Makers” (nu-
mărul 19, 1959) și „Notes on the New American Cinema” (numărul 24, 1962). Primul 
text, cel din 1959, pornește de la debutul lui John Cassavetes, „Shadows”/ „Umbre” 
(1959), văzând în el un pionier al direcției pe care cinemaul non-comercial american 
trebuie să o urmeze. John Cassavetes a fost rapid adoptat drept model de către Mekas 
(în același an cu articolul, „Shadows” primește primul Independent Film Award), în 
timp ce cineaștii criticați câțiva ani mai devreme în articolul „The Experimental Film 
in America” au fost din nou amendați, însă cu un ton mai calm: „Singurul cinema 
liber a fost cel al scurtmetrajului experimental, însă și acesta a devenit steril și a 
înghețat într-un gen. Experimentarea în mediul cinematografic a degenerat în «re-

37 Andrei Rus, „Filmul jurnal”, teză de doctorat, UNATC, 2012, p. 27-28.

Foto: Shadows (r: John Cassavetes, 1959) 
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Foto: Shadows (r: John Cassavetes, 1959) 
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alizarea de filme experimentale».”38 În același număr există și un text scris de John 
Cassavetes, un atac la adresa producției hollywoodiene și a publicului și o celebrare 
a regizorilor „creatori” precum Sidney Lumet. Un an mai târziu, în 1961, apare „The 
First Statement of the New American Cinema Group”, manifestul prin care mai mult 
de 20 de cineaști se declară New American Cinema Group. Manifestul conține nouă 
puncte care articulează intențiile, doleanțele și acuzațiile grupului. Printre cerințe 
se numără un festival de film în New York, abolirea cenzurii în filmele lor, regândi-
rea sistemului de distribuție în cinematografele americane și independență creativă 
față de producători. Precum se anunța încă din articolele din numerele precedente, 
contra-exemplul a fost sistemul hollywoodian. 

Însă legăturile cu vechile idei care circulau în avangardele de pionierat încă au 
ecou în redacția Film Culture, membrii ei nefiind primii care amendează sistemul co-
mercial. Jean Cocteau, sursa originală a tezei-biblie pentru cineaștii experimentali 
americani, conform căreia camera portabilă, de 8mm sau 16mm, va aduce libertate 
cinemaului, semnează o critică dură la adresa sistemului de producție american în 
eseul său epistolar „Scrisoare către americani” (1949): „Publicul din New York este 
cel mai bun public din lume. L-am văzut, amabil, atent, vesel, entuziast, rămânând 
în sală și după ce se termină spectacolul și aclamându-i pe artiștii care-i plac. Dar 
producătorul disprețuiește acest public. El îl declară incapabil să înțeleagă marile 
opere și crede că trebuie să-i ofere opere de proastă calitate. Dacă opera pe care o 
prezintă publicului este de foarte bună calitate, el o taie, o aranjează cum crede el 
de cuviință, o perturbă, încearcă să o coboare la nivelul publicului, pe care-l judecă 
cu propria-i măsură și care pentru el nu există.”39

Schimbarea de macaz a venit tot din partea lui Mekas care, în numărul 24 din 1962, 
publică „Notes on the New American Cinema”, o încercare aproape exhaustivă de a 
analiza și grupa filmele care fac parte din mișcarea New American Cinema. Pe lângă 
obișnuiții vizați de către revistă, John Cassavetes, Robert Frank, Alfred Leslie, Lionel 
Rogosin, Morris Engel și Shirley Clarke, în acest articol sunt salutați și cineaștii Stan 
Brakhage, Marie Menken, Robert Breer și Gregory Markopoulos. Principiile non-ex-
clusiviste ale lui Mekas încep să prindă contur, renunțându-se astfel la ierarhizarea 
cineaștilor experimentali, după cum anunță chiar criticul în articol: „Voi încerca să 
înțeleg noul artist, nu să îi spun ce să facă. Voi lăsa criticii să lanseze teorii abstracte 
și să judece opera noului artist sub umbrela Culturii. Nu vreau să iau parte la jocul 
Artei Înalte. Noul cinema, la fel ca omul nou, nu este definitiv, final. E viu.”40 Însă 
nu Mekas a dat startul unui spectru mai larg legat de cineaștii experimentali, chiar 
dacă tonul autoritar al articolului sugerează o schimbare. În numărul 18 din 1958, 
Parker Tyler semnează o cronică ce urmărește evoluția regizorului Stan Brakhage de 
la „Interim” (1953) și până la „Anticipation of the Night” (1958). Devizul lui Tyler 
este pozitiv și entuziast, combinând scurte analize ale filmelor vizate cu date biogra-
fice despre Brakhage. „Deja, Stan Brakhage și-a câștigat admiratori speciali și aceștia 
îi doresc tot binele în cariera care, dacă va beneficia de noroc, fie el și moderat, se 

38 Jonas Mekas, „A Call for a New Generation of Film-Makers”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New 
York, NY : Cooper Square Press, 2000, p. 73-74.
39 Jean Cocteau, Scrisoare către americani, Editura Est - Samuel Tastet Editeur, București, trad. Irina Mavrodin, p. 15-16.
40 Jonas Mekas, „Notes on the New American Cinema”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : 
Cooper Square Press, 2000, p. 88.
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află în fața cineastului.”41. Ulterior, în 1962, tot Parker Tyler avea să semneze un alt 
text în care lansează o opinie nepopulară în cadrul redacției. De data aceasta, textul 
vizează primele două premii Independent Film Award – cel din 1959 și cel din 1960, 
acordate lui John Cassavetes pentru „Shadows”, respectiv lui Robert Frank și Alfred 
Leslie pentru „Pull My Daisy” –, dându-și acordul pentru primul și arătându-și rezer-
vele față de al doilea: „Puțini critici profesioniști au salutat autenticitatea filmului 
«Pull My Daisy» cu citate clișeice, familiare. «Proaspăt», de exemplu. Filmul e la fel 
de proaspăt ca mazărea congelată…”. P. Adams Sitney notează că „La început, Film 
Culture era un forum intelectual pentru recenzarea cinemaului și, uneori, a televizi-
unii, cu interese universale în istoria filmului, teorie, sociologie și economie. Având 
în vedere că redactorii doreau prezentarea unui dialog deschis despre subiecte con-
troversate, revista în sine nu avea impulsul de a polemiza.”42Acest lucru se schimbă 
în perioada New American Cinema și ia o întorsătură radicală începând cu 1962, anul 
în care Andrew Sarris popularizează politica autorului în paginile revistei și aduce 
Film Culture într-o polemică mondială începută de Cahiers du cinéma în anii ’50.

Cum a ajuns teoria autorului în aceeași revistă cu manifestele regizorilor non-co-
merciali care cereau eliberarea mediului cinematografic de norme estetice și eco-
nomice? Peter Bogdanovich își amintește un episod perceptibil drept straniu pen-
tru oamenii care îl privesc pe Jonas Mekas unilateral drept ambasadorul cinemaului 
non-comercial: „...la începutul anilor ’60, când Dan Talbot a început să proiecte-
ze filme clasice la New Yorker Theatre (acum dispărut, din păcate), în micul bi-
rou al cinematografului, Jonas a folosit un marker gros ca să scrie pe perete «Cele 
mai bune filme au fost făcute la Hollywood».”43 Relația cineaștilor americani din 
New American Cinema cu teoria autorului și cinemaul hollywoodian a avut su-
ișuri și coborâșuri, susținători și opozanți. Pe un ton obiectiv, cineastul Charles 
Boultenhouse își amintește că „Întrebarea legată de dinamica Hollywood-ului 
cu noi toți a fost foarte clar articulată în cadrul unui eveniment al Creative Film 
Foundation organizat la Cinema 16 în 1961, când pictorul și cineastul Alfred Leslie, 
ridicând problema remarcilor peiorative făcute la adresa Hollywood-ului, a mers la 
microfon pentru a declara că îi plac filmele comerciale și mereu i-au plăcut. Maya 
Deren, organizatoarea evenimentului, s-a enervat la culme și a acuzat declarația 
lui Leslie (lucru pe care l-a făcut și Shirley Clarke). Însă tuturor le-a scăpat un lu-
cru: chiar dacă lui Alfred Leslie îi plăceau filmele hollywoodiene, când venea vorba 
de a face un film («Pull My Daisy»), nici standardele și nici metoda hollywoodiană 
nu erau folosite.”44

Și Pauline Kael menționează o oarecare uimire legată de co-existența comunității 
New American Cinema cu teoria autorului în paginile revistei, însă pe un ton bășcă-

41 Parker Tyler, „Stan Brakhage”, Film Culture, nr. 18, 1958, p. 23-25. 
42 P. Adams Sitney, „One: The Formative Years”, Film Culture Reader, New York, NY : Cooper Square Press, 2000, p. 13.
43 Peter Bogdanovich, „The Great Mr. Mekas”, cuvânt-înainte la Movie Journal. The Rise of the New American Cinema, 
1959-1971,  Jonas Mekas, Columbia University Press, 2016, p. VII.
44 Charles Boultenhouse, „The Camera as a God”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : 
Cooper Square Press, 2000, p. 137.
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lios. „Sarris cu iubirea lui pentru gunoiul comercial și Mekas care scrie despre  «fun-
dătura culturii vestice» care «sufocă viața spirituală a omului» par să aibă puncte de 
vedere ireconciliabile”. Concluzia lui Kael nu întârzie să apară: „Dar să iubești guno-
iului și să te simți sufocat de el poate sunt poziții mai apropiate decât ar părea. Omul 
care pictează o conservă de supă Campbell’s urăște sau iubește acea conservă? Cred 
că ambele: că e obsedat de ea ca element al vieții noastre și ca simbol al Americii”.45

Andrew Sarris găsește un răspuns pentru această combinație pe cât de eclectică, 
pe atât de organică. „Era o atmosferă comună – aspectul underground, nepopulari-
zat, revoluționar. Pe de-o parte ai persoanele care activează în zona underground. 
Multe dintre ele aveau idei subversive de un fel sau altul, fie ele de ordin politic, so-
cial, sexual, comportamental, formal sau artistic. Apoi era a doua comunitate under-
ground, cea care valoriza filme considerate vulgare, murdare, ieftine și ofensatoare.”46 
Concluzia lui Sarris este: „Cred că există o conexiune. Și faptul că aceste două lucruri 
au coexistat, lucru care la început părea ciudat, nu e atât de ciudat; ambele au fost 
revoluții. Aveau scopuri diferite, însă aveau același impuls de a schimba ceva, de a al-
tera, de a agita.”47 Mai mult, existau abordări similare. Cum observă și Tom Gunning 
în interviul său cu Andrew Sarris, există o asemănare în revalorizarea auteuristă și re-
valorizarea pe care cineaștii underground au făcut-o cu actrițele Rose Hobart și Maria 
Montez. Sarris oferă crâmpeie din contextul în care redacția Film Culture a ajuns să 
fie influențată de teoria autorului vehiculată în Franța, anume strânsele legături pe 
care Edouard de Laurot le păstra cu scena artistică franceză și, cel mai important, 
legăturile pe care Sarris însuși le ținea cu oameni ancorați în teoria autorului, cum 
au fost Richard Roud și Eugene Archer.48

Înainte de toate, merită menționat că un text care pune în discuție teoria auto-
rului este publicat în Film Culture în 1958, anume „Who Is the Author of a Film?”, 
semnat de Rudolf Arnheim. Textul apare la un an după textul lui André Bazin, „De 
la politique des auteurs”, și se dorește abordarea unui ton lucid, echidistant, care în-
cearcă să facă dreptate atât individualiștilor (în termenii lui, cei care susțin teoria au-
torului), cât și colectiviștilor (cei care atacă teoria autorului pe baza argumentului că 
filmul este un produs al muncii colective).49 Arnheim găsește supremația scenaristu-
lui asupra filmului un mit provenit din teatru, unde, în concepția sa, piesa valorează 
mai mult decât persoana care o pune în scenă. Demitizarea valorii scenariului este 
pentru Arnheim una dintre luptele care trebuie duse pentru dezlegarea cinemaului 
de teatru. Însă el nu îmbrățișează nici politica dusă de criticii de film francezi: „...
și cum atitudinile tind să meargă de la o extremă la alta, regizorul a fost proclamat 
dictator. El singur a fost numit autorul unui film. Doar el putea prelucra cinemato-
grafic subiectului.”50 Ulterior, în numărul 22-23 al revistei (1961) există trei texte des-
pre montaj semnate de criticii auteuriști de la Cahiers du cinéma și traduse în limba 
engleză. Este vorba de André Bazin  („The Meaning of Montage” și „The Forbidden 

45 Pauline Kael, „Circles and Squares”, Film Quarterly, vol. 16, nr. 3, 1963, p. 24
46 Tom Gunning, Andrew Sarris, „Loved Him, Hated It”, To Free the Cinema : Jonas Mekas & The New York 
Underground, Princeton University, Oxford, 1992, David E. James (editor), p. 74.
47 Ibid., p. 75.
48 Tom Gunning, Andrew Sarris, „Loved Him, Hated It”, To Free the Cinema: Jonas Mekas & The New York 
Underground, Princeton University, Oxford, 1992, David E. James (editor), p. 66.
49 Rudolf Arnheim, „Who Is the Author of a Film?”, Film Culture, nr. 16, 1958, p. 88-95.
50 Ibid.
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Montage”) și Jean-Luc Godard („Montage, mon beau souci”), plus o traducere a tex-
tului despre mizanscenă al lui Alexandre Astruc, „What is Mise-en-scène”. 

Pilonul acestei direcții a fost „Notes on the Auteur Theory”, scris de Andrew Sarris 
și publicat în numărul 27 al revistei (decembrie 1962-1963). În acest influent articol 
care a reprezentat punctul de plecare al cărții The American Cinema:Directors and 
Directions 1929–68, pe care Sarris o publică în 1968, P. Adams Sitney notează că „...
Andrew Sarris își definește metoda critică și evidențiază o nouă orientare pentru 
vizionarea serioasă a filmelor.”51 Punctul de plecare este articolul lui André Bazin, 
„De la politique des auteurs”, în care Bazin atrage atenția asupra unei direcții greșite 
spre care politica autorului se îndrepta. Încă de la începutul textului, atitudinea lui 
Sarris este clară: o îmbrățișare a politicii autorului. „Precum vechii alchimiști, criticii 
auteuriști sunt cunoscuți pentru raționalizarea cărbunilor în metale prețioase. (...) 
Insinuez că cel mai slab film al lui Ford este superior celui mai bun film al lui King? 
Da!”52 Pe parcursul demersului său critic, Sarris menționează că va reduce teoria 
autorului la cinemaul american, pe care îl consideră singurul demn de aprofundat. 
În 1962, teoria autorului era destul de popularizată în spațiul anglo-american de re-
vistele Film Culture și Movie (fondată chiar în acel an), iar Sarris îi menționează pe 
Ian Cameron și Richard Roud, alți doi critici care admirau teoria autorului, însă se 
distanțau de tonul radical pe care îl adoptaseră. „Acești trei critici [Bazin, Cameron 
și Roud], foarte diferiți de altfel, ridică aceeași problemă legată de teoria autorului, 
anume frica de abuzuri. Cred că aici a intervenit o neînțelegere legată de ce propune 
teoria autorului, în special pentru că teoria este atât de vag formulată în momen-
tul de față.”53 Astfel, miza lui Sarris devine cea de a ajunge la o formulă schematică 
și inteligibilă a politicii autorului, pe care o împarte în trei puncte (ulterior numite 
cercuri), după cum urmează: 1. Tehnică, 2. Stil personal și 3. Sens interior. Primul 
se referă la competențele tehnice relevante pentru mediul cinematografic pe care 
un regizor trebuie să le aibă, al doilea se referă la o recurență stilistică și tematică, 
o amprentă identificabilă pe care regizorul trebuie să o aibă de-a lungul filmografi-
ei, iar al treilea se referă la ceva mai vag, pe care Sarris îl situează între definiția lui 
Alexandre Astruc despre mizanscenă, conceptul lui Truffaut de „temperatura regizo-
rului la momentul filmării” și o definiție proprie, elanul sufletului.54 Genul acesta de 
formulări, alături de patosul crezului în teoria autorului, asocierea cu Jonas Mekas și 
macismul din spatele acestei teorii au fost dur persiflate și atacate de Pauline Kael în 
textul său din Film Quarterly, „Circles and Squares” (1963), însă și de unii colegi de 
redacție ai lui Sarris. În textul său din 1963, „The Camera as a God” (nr. 29), Charles 
Boultenhouse discreditează demersurile criticilor auteuriști, susținând că cineaștii 
hollywoodieni sunt doar meșteri, nu artiști, și că filmul experimental este cel care 
merită cu adevărat analizat. Boultenhouse introduce un citat din Paul Goodman care 
are menirea să îi persifleze interesul lui Parker Tyler pentru cinemaul comercial și, 
în același timp, paradoxal, să îl stimeze pe Tyler: „Parker Tyler reacționând la un 

51 P. Adams Sitney, „The Comercial Cinema and the Auteur Theory”, Film Culture Reader, New York, NY : Cooper 
Square Press, 2000, p. 119.
52 Andrew Sarris, „Notes on the Auteur Theory”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : 
Cooper Square Press, 2000, p. 130.
53 Ibid., p. 131.
54 Ibid., p. 131-135.
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film hollywoodian înseamnă deja că filmul a devenit mai important decât au visat 
realizatorii lui vreodată”55

Tot în 1963, Sarris plusează teoria sa cu eseul „The American Cinema”, indispo-
nibil mie în forma lui originală. După 1963, Andrew Sarris, deși în continuare cola-
borator al revistei, nu revine cu alte texte teoretice care să vizeze teoria autorului.

Anii ’60 au reprezentat un mediu efervescent pentru teoretizarea noilor direcții ale 
cinemaului non-comercial. În acest sens, revista Film Culture a avut un aport vizionar. 
Stan Brakhage, unul dintre cei mai emblematici cineaști ai New American Cinema, 
devine atât colaborator regulat al revistei, cât și un subiect discutat intens de cei-
lalți redactori. La începutul anilor ’60 apare în peisaj și P. Adams Sitney, teoreticia-
nul cu cel mai mare aport, până în prezent, la documentarea și analizarea filmului 
experimental. Numărul 43 al revistei (1966) a avut ca dosar expanded arts, urmând 
ca, în 1967, redacția să dedice un număr lui Andy Warhol (nr. 45). Jonas Mekas mar-
chează jumătatea deceniului cu un articol numit „Notes on Some New Movies and 
Happiness” (nr. 37, 1965), un tur de forță impresionist care adună filme ale unor ci-
neaști precum Ken Jacobs, Naomi Levine, Taylor Mead, Barbara Rubin, Andy Warhol 
și Marie Menken sub umbrela cinemaului dedramatizat sau, cum îi spune Mekas, în 
care nu se întâmplă nimic. „Nimic «dramatic», nimic pentru oamenii mari care, până 
la urmă, sunt aici pentru lucruri mărețe!”56

Termenii expanded cinema, expanded arts, intermedia sau multimedia au fost 
deseori vehiculați în a doua jumătate a anilor ’60. Jonas Mekas i-a folosit în perioa-
da premergătoare festivalului New Cinema Festival 1 (cunoscut și ca Expanded Film 
Festival)57, urmând ca Stan Vanderbeek să semneze un manifest care vizează acest tip 
de cinema în numărul 40 al revistei (1966). În „CULTURE: Intercom and Expanded 
Cinema”, Vanderbeek urgentează adoptarea unui nou limbaj cinematografic care să 
servească nevoilor actuale ale omenirii. În concepția lui, cinemaul ar trebui folosit 
ca materie primă pentru realizarea unor valuri de imagini pe anumite subiecte, care 
să fie proiectate în ceva ce numește cine-domuri (movie-dromes). „Este imperativ ca 
fiecare membru al comunității mondiale, indiferent de vârstă sau educație, să se ală-
ture secolului XX cât de repede cu putință.”58 Discursul lui Vanderbeek este puternic 
ancorat în constructivism și în principii de stânga, el gândind întregul nou limbaj ci-
nematografic ca pe o formă de educație. „Cine-domul ar funcționa așa: într-un dom 
sferic, imagini simultane de toate felurile ar fi proiectate pe întregul ecran...specta-
torii vor sta pe marginea exterioară a domului, cu picioarele spre centrul lui, cu toate 
că aproape toată raza vizuală va fi acoperită de ecran. Mii de imagini ar fi proiectate 
pe acest ecran...acest val de imagini ar putea fi comparat cu forma de «colaj» a ziaru-
lui...”59 Termenul expanded cinema avea să fie popularizat de către Gene Youngblood 
55 Charles Boultenhouse, „The Camera as a God”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY : 
Cooper Square Press, 2000, p. 137.
56 Jonas Mekas, „Notes on Some New Movies and Happiness”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New 
York, NY : Cooper Square Press, 2000, p. 317.
57 Gary Comenas, „Expanded Cinema?”, <http://www.warholstars.org/expanded_cinema.html>, publicat în 2014, 
accesat la 24 decembrie 2018.
58 Stan Vanderbeek  „CULTURE: Intercom and Expanded Cinema”, Film Culture, nr. 40, 1960, p. 15.
59 Ibid, p. 16.
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în 1970 prin cartea cu același nume, unul dintre eseurile lui Youngblood, „The Cosmic 
Cinema of Jordan Belson” fiind publicat în numărul 48-49 al revistei (1970). 

În textul său „Structural Film” (publicat în numărul 47, 1969, și revizuit în iarna 
aceluiași an) P. Adams Sitney urmărește o nouă direcție a cinemaului non-comer-
cial american (și canadian), anume o direcție spre un cinema al structurii. Această 
direcție, după spusele lui Sitney, se regăsește în operele cineaștilor George Landow, 
Michael Snow, Tony Conrad, Hollis Frampton, Joyce Wieland și Paul Sharits, iar ca-
racteristicile pe care acesta le identifică, patru la număr, sunt poziția fixă a came-
rei, efectul pâlpâitului (the flicker effect), repetiția imediată a cadrelor fără niciun fel 
de variațiune (repetiție în loop) și filmarea unui ecran (film-în-film). Sitney anunță 
încă de la început că „Slabe sunt șansele de a identifica toate cele patru caracteristici 
într-un singur film și există filme structurale care evită aceste elemente.”60 Filmul 
structural vine după o perioadă în care cineaștii experimentali s-au concentrat pe 
ceva ce Sitney numește cinema formal, cinemaul axat pe prezentarea conținutu-
lui într-o formă care să îl avantajeze, folosindu-se de antiteză, ritm și recurență. În 
acest sens, Sitney încearcă o depistare a cineaștilor care au făcut tranziția de la film 
formal la film structural, nominalizându-i pe Andy Warhol pentru filmele cu cadru 
fix, pe Bruce Conner și, din nou, Warhol pentru repetiția cadrelor în loop și pe Peter 
Kubelka pentru the flicker effect pionierat chiar de el în 1960 cu „Arnulf Rainer”. În 
încercarea sa de a trasa premergătorii filmului structural, Sitney include și operele lui 
Robert Breer, Stan Brakhage și Jerry Jofen, iar acest lucru doar a întărit critica pe care 
George Maciunas a adus-o eseului și care l-a îndemnat pe Sitney să îl revizuiască. 

Maciunas aduce o serie de critici organizate într-un tabel, pe patru coloane: ca-
tegorie, eroare, cauza erorii și propunere de corectare a erorii. Una dintre cauzele 
erorii semnalate de George Maciunas mi-a ridicat o temă de reflecție. El îi reproșea-
ză lui Sitney o „un spirit de clică și ignoranță față de cineaștii care nu fac parte din 
grupul cooperativei sau cinematecii.”61 În continuarea întrebării mele retorice legată 
de posibilitățile democratizării studiului cinemaului non-comercial vine o întrebare 
ridicată de obiecția lui Maciunas, anume cât de mult a reușit redacția Film Culture 
să acopere din cinemaul non-comercial și, mai ales, cât a rămas necunoscut până 
în ziua de astăzi? De câți oameni precum Jonas Mekas sau Amos Vogel este nevoie 
pentru a democratiza accesul la cinemaul non-comercial? 

60 P. Adams Sitney. „ Structural Film”, Film Culture Reader, New York, NY : Cooper Square Press, 2000, p. 327.
61George Maciunas, „Some Comments on Structural Film by P. Adams Sitney ”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture 
Reader, New York, NY : Cooper Square Press, 2000, p. 349.
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Filmkritik (1957 - 1984) este un exemplu de revistă de cinema pe cât de fascinant, pe 
atât de simptomatic pentru anii în care aceasta a apărut. Istoria sa încapsulează atât 
marile mișcări artistice și politice (și imixtiunile acestora) ale perioadei postbelice 
în Occident, marile direcții (dar și dispute) discursive ale erei, cât și fondarea și se-
dimentarea unui tip de critică profund analitică și informată academic, în răspăr cu 
critica impresionistă și ușurică a epocii. 

Timp de 27 de ani, Filmkritik a fost una dintre cele mai importante reviste de cin-
ema din peisajul publicistic german. Apărută în 1957, după aproape douăzeci de ani 
de vid în ceea ce privește un discurs critic despre cinema, dată fiind cenzura regim-
ului nazist și apoi atmosfera escapistă a primilor ani postbelici, Filmkritik a preluat 
modelul revistei Cahiers du cinéma pentru a introduce în spațiul german termeni 
și concepte teoretice fundamentale, o viziune cosmopolită și analiza (pe atunci) 
tânărului mediu al televiziunii. Revista apărea inițial lunar, în formatul de caiet, im-
primat pe hârtie în format A5, axat mai degrabă pe publicarea cronicilor individuale. 
Începând cu 1964, ea este publicată într-un format mai mare (17 x 24), moment în 
care revista începe să includă reportaje, texte din alte arii conexe cinematografiei 
precum eseistică, critica culturală, muzica sau istoria de film, iar începând cu anii ’70, 
odată cu trecerea la Filmkritiker Kooperative, își schimbă specificul înspre formatul 
de dosar tematic, axându-se pe câte un regizor, un film, un gen ș.a.m.d. Astfel, ea 
abandonează treptat (și aproape în întregime) tratarea importantelor filme ale epocii 
și se concentrează pe artiști neglijați de discursul mainstream (atât contemporani 
cât și regizori din trecut), pe istoria cinemaului și direcțiile generale ale filmului, la 
momentul respectiv. Nu în ultimul rând, a fost un actor-cheie în formarea bazelor 
discursive a Noului Cinema German și a ascensiunii acestuia. 

Climatul politic al anului 1968 aduce cu sine schimbarea modelului redacțional 
înspre o cooperativă, unde redactorii împărțeau democratic funcțiile și veniturile 
revistei, cât și un puternic viraj înspre un discurs accentuat politic, înspre valori 
politice de stânga. Perioada aceasta coincide cu cea în care cei mai prolifici membri 
ai redacției erau și cei mai importanți practicieni ai cinemaului politic și ai cine-
maului-eseu: legendarul Harun Farocki, Hartmut Bitomski, Wolf-Eckhart Bühler și 
Helmut Färber, dar și Wim Wenders, unul dintre cei mai celebrați cineaști ai Noului 
Cinema German. Pe fondul liberalizării pieței televiziunii și a succesului imens al 
acesteia, al declinului Noului Cinema German și a popularizării filmului de tip block-
buster, Filmkritik își pierde popularitatea în rândul cititorilor și își încetează apariția 
în anul 1984. (Ultimul număr apare la Berlin în 2018, ca parte a festivalului Edit Film 
Culture!, cu sprijinul Spector Books Leipzig). 

Drept preambul, accesul la revista Filmkritik și la resurse exhaustive despre aceasta 
este limitat, informațiile din articolul de față fiind preluate din surse predominant 
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online și bazate pe o discuție cu cineastul și profesorul universitar Andrei Ujică, ap-
ropiat de-al lui Harun Farocki, care a contribuit la formarea unei colecții exhaustive 
a revistei în biblioteca Universității din Karlsruhe, unde este cadru didactic. Accesul 
la revistă este limitat nu doar fiindcă revista nu pare să fi fost digitizată (sau că 
posibilele copii digitale nu sunt disponibile pe internet, sau cel puțin nu gratuit). 
Majoritatea copiilor fizice rămase se află cu precădere în țările germane și, fiind o 
revistă editată în Germania de Vest în ani concomitenți cu desfășurarea perioad-
ei comuniste în România, este foarte probabil ca numere ale Filmkritk să existe pe 
teritoriul țării doar în biblioteci private. Așadar, majoritatea informațiilor din acest 
text sunt bazate pe două indexuri despre activitatea revistei între anii 1957-1974, 
respectiv 1974-1984 (alcătuite de către Franz Josef Knape, membru al cooperativei; 
aceste două surse nu vor fi semnalate prin note de subsol deoarece volumul de in-
formație acoperă vasta majoritate a textului), din informații descoperite în volume 
despre Harun Farocki și scrieri ale acestuia, cât și din puținele articole disponibile 
pe internet despre Filmkritik. Nu în ultimul rând, în absența unui volum exhaustiv 
despre istoria publicisticii de filme germane, trebuie menționat (cu strângere de 
inimă) faptul că informațiile despre restul revistelor din epocă (limitate aici doar la 
specificul acestora și anii apariției) au fost preluate de pe Wikipedia germană.

Revista Filmkritik a fost fondată în ianuarie 1957 de către Enno Patalas și Wilfried 
Berghahn, critici și istorici de film. La momentul apariției sale, cele mai importante 
reviste de cinema din Germania erau trei reviste generaliste, dedicate mai degrabă 
industriei locale (Filmecho, publicație atașată asociației cinematografelor germane, 
Filmwoche și Filmblätter, care au fuzionat în 1962), o revistă practică dedicată di-
rectorilor de imagine (Film & TV Kameramann), o revistă glossy axată pe modă și 
staruri ale cinemaului (Film & Frau, Filmul și Femeia) și două reviste de cinema 
editate de organizații religioase (Filmdienst și Evangelischer Filmbeobacher), extrem 
de influente în epocă, care acționau drept barometru moral al filmelor distribuite 
în cinematografele germane. Cele mai importante reviste de cinema germane din 
perioada ante- și interbelică, Lichtbild-Bühne și Illustrierte Film-Kurier, fuseseră fon-
date de critici și publiciști de origine evreiască (Karl Wolffsohn și Alfred Weiner) care 
au fost înlăturați de la conducerea redacțiilor lor de către guvernul național-social-
ist în anii ’30 (urmând ca amândoi să fugă în exil) și subordonate ministerului de 
cultură, organizațiile fiind unite sub numele Film-Nachrichten în anul 1940 și apoi 
desființate în martie 1945.

În acest context, Filmkritik apărea drept prima revistă germană de cinema inde-
pendentă în mai bine de două decenii, una neafiliată nici puterii politice, nici mo-
ralei creștine (la rândul ei, aflată în strânsă legătură cu partidul de guvernământ 
CDU, partidul creștin-democrat) și nici intereselor industriei locale, fiind axată pe 
recuperarea în spațiul public a unui discurs informat de studiul academic, de o vi-
ziune cosmopolită și internațională asupra cinemaului și profund inspirată de mod-
elul propus în epocă de către Cahiers du cinéma (vezi textul Andreei Chiper; trebuie 

1957 - 1969: prima perioadă. Restabilirea unei critici de film independente, 
apariția Noului Cinema German și discursul cosmopolit.
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menționat că în primii ani ai Filmkritik, foarte multe texte, mai ales de natură teoret-
ică, despre teoria autorului sau a genurilor cinematografice, erau preluate și traduse 
din aceasta). În acest sens, revista își propune atât recuperarea unor teoreticieni ai 
cinemaului precum Siegfried Kracauer și Lotte Eisner, sau a cineaștilor alungați din 
Germania de către ascensiunea regimului nazist (majoritatea exponenți ai curentului 
expresionist), dar și repudierea a „Papas Kino“ (cinemaul lui tati), un termen similar 
cu accepțiunea termenului eponim („Le cinema du Papa“) utilizat de către cei de la 
Cahiers, însă axat pe producțiile de film autohtone postbelice, marcate de un profund 
caracter escapist și convențional. „[Critica practicată de Filmkritik] este mai degrabă 
interesată de expresie decât de formă“, spunea fondatorul Enno Patalas.1

„Cu siguranță, Filmkritik nu și-a dorit să fie o gazetă a industriei de film. Chiar se 
lansase în polemici împotriva unei critici de artă de tip foileton, care miza doar pe 
notarea ideilor și impresiilor. Scopul revistei era cel de a expune structuri. Filmkritik 
dorea să educe dragostea pentru cinema. Și făcea asta cu onestitate, dar aproape lip-
sită de entuziasm, ca și cum ar fi fost o datorie. În anii săi formativi, revista era relativ 
pedantă (...). Dar a fost capabilă să se schimbe (...). În primii zece, doisprezece ani de 
activitate, Filmkritik s-a schimbat, de obicei într-un ritm constant, alteori cu o tresă-
rire, iar așa rămânea mereu cu un pas înaintea cititorilor, între care mă număram și 
eu“, scria Harun Farocki despre revistă, pentru catalogul unei expoziții curatoriate 
de cineasta Constanze Ruhm.2

Mulți dintre colaboratorii revistei ajung mai târziu să activeze ca cineaști, sce-
nariști, arhiviști, membri în echipe de organizare ale festivalurilor de film sau is-
torici de film. Figura centrală a redacției în primii săi ani este istoricul și publicistul 
Enno Patalas (1929 - 2018), care fondează revista în 1957 după ce, în prima parte a 
anilor ’50 conduce un club de film și fondează în 1956 o publicație de film semes-
trială, Film 56, care apare timp de trei numere.3 El este pe departe cel mai prolific 
autor de texte din istoria revistei - până în punctul plecării sale din redacție pentru 
a prelua rolul de director al Filmmuseum Munchen (rol pe care îl va ocupa până în 
1994) și de restaurator („Metropolis“, 1927, și „M“, 1931, ambele de Fritz Lang, cât 
și „Crucișătorul Potemkin“, 1925, de Sergei Eisenstein), un număr masiv de 748 de 
texte apar sub semnătura lui în Filmkritik. Soția lui, Frieda Grafe, care începe acti-
vitatea la Filmkritik în 1962, este cea mai prolifică autoare a revistei - publică 122 
de texte până în anul 1973, mai mult decât orice altă femeie din istoria revistei (de 
altfel, destul de puține femei au colaborat cu redacția). În paralel, cuplul traduce în 
limba germană interviul lui François Truffaut cu Alfred Hitchcock, istoria cinemaului 
de Jean-Luc Godard și teza lui Éric Rohmer despre cinemaul lui Murnau.4 Celălalt 
fondator al revistei, criticul Wilfried Berghahn (1930-1964) era format în domeni-
ul literaturii (fiind un specialist în scrierile lui Robert Musil) și scrie 67 de texte pe 
perioada activității sale - moartea sa timpurie, dar mai ales calitatea înaltă a scrierilor 

1 Autor Necunoscut, „Auf das Schärfste“, Der Spiegel, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45317847.html, publicat 
în 1 decembrie 1969, accesat la 20 ianuarie 2019.
2 Constanze Ruhm, „Attachment“, e-flux, numărul 59, https://www.e-flux.com/journal/59/61122/attachment/, publicat 
în noiembrie 2014, accesat pe 20 ianuarie 2019. Traducere proprie din limba engleză.
3 Informație preluată din necrologul lui Enno Patalas. Hans Helmut Prinzler, „Zum Tod von Enno Patalas: Vom 
Film besessen“, Der Tagesspiegel, https://www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-von-enno-patalas-vom-film-beses-
sen/22899050.html, publicat în data de 9 August 2018, accesat pe 20 ianuarie 2019.
4 Ibidem.
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sale atrag comparații cu André Bazin.5 Alt colaborator însemnat este Ulrich Gregor 
(n. 1930), care semnează 250 de texte de la apariția revistei și până în 1969, acesta 
devenind unul dintre co-fondatorii institutului Freunde der Deutschen Kinemathek 
(Prietenii Cinematecii Germane), care ulterior devine Institutul Arsenal, poziție din 
care fondează și cinemaul Kino Arsenal, cât și secțiunea Forum a Berlinalei, cu un 
accent puternic pe cinema angajat politic. Printre cineaștii colectivului redacțional 
(filmele lor fiind și recenzate de cele mai multe ori în interiorul paginilor revistei) se 
numără Harun Farocki și Hartmut Bitomsky (activi între ’65-’83 și redactori-șefi în 
ultima parte a activității), Peter Nau, Wolf-Eckardt Bühler, Helmut Färber, Theodor 
Kotulla (cel mai prolific dintre cineaștii-critici, cu 222 de articole scrise între ’57 
și ’68), Ula Stockl și Gerhard Theuring; cel mai activ cineast queer în redacție fiind 
Martin Ripkens (99 de texte). Alți critici prolifici au fost Herbert Linder (99 de texte), 
Uwe Nettelbeck (119 texte, de asemenea un important producător de muzică rock), 
Dietrich Kuhlbrodt (216 texte, de asemenea actor și scriitor), Heinz Ungureit (80 de 
texte) și Reinhold E. Thiel (112 texte).

Dintre cele mai importante aspecte ale revistei este că aceasta cultivă în timp val-
orile pe care se va clădi Noul Cinema German - popularizând în cercurile de cineaș-
ti și cinefili texte fundamentale din Cahiers du cinéma, construind un discurs al-
ternativ față de cel impus în cinemaul german postbelic, unul marcat de producții 
convenționale estetic, ce propuneau o evadare din realitățile crunte ale Germaniei 
postbelice. Revista acordă o atenție sporită Manifestului de la Oberhausen (1962) 
încă din momentul apariției sale, al cărui conținut îl și publică. Lansat la Festivalul 
de Film de Scurtmetraj de la Oberhausen și semnat de către 26 de tineri regizori, 
care realizaseră în mare parte doar filme scurte, Manifestul semnala o ruptură a 
tinerei generații de cineaști față de un cinema de masă aflat în declin, pledând 
pentru un nou limbaj cinematografic care se articula în scurtmetrajele acestei 
noi generații, unul independent, realizat fără susținerea autorităților federale 
sau a marilor jucători pe piața audiovizuală a momentului. Dincolo de a cultiva 
acest discurs și pe cineaștii tineri, Filmkritik publică de asemenea texte semnate 
de către cei mai importanți regizori asociați cu Noul Cinema German – atât figu-
ri centrale ale mișcării (cu excepția notabilă a lui Rainer Werner Fassbinder), cât și 
artiști aflați mai degrabă la marginile mișcării. Werner Herzog publică în 1968 un 
manifest intitulat „Mit dem Wolfen heulen“ / „A urla cu lupii“6, Volker Scholdorff 
scrie o cronică a filmului „Anul trecut, la Marienbad“ al lui Alain Resnais, Werner 
Schroeter publică un scenariu și un treatment (dar și cronici ale unor filme de Luchino 
Visconti și Jean Genet), cineastul queer Rosa von Praunheim publică două scenarii.  
     În ceea ce privește autorii de cinema, cei cărora le sunt dedicate cele mai multe 
recenzii pentru filme individuale (adesea alături de texte ample despre biografiile 
lor și uneori chiar dosare întregi) sunt Ingmar Bergman (21), John Ford, Howard 
Hawks și Jean-Luc Godard (19), Luis Buñuel și Alfred Hitchcock (18), Claude Chabrol 
și Wolfgang Staudte (16), John Sturges (15) și François Truffaut (14). Remarcabil 
este faptul că pare să se discute despre regizorii din epoca de aur a Hollywood-ului 
mai mult decât oricare altă perioadă sau mișcare dintr-un cinema național specific, 

5 Din prezentarea unui volum cu scrieri adunate publicat de editura edition text + kritik München, Wilfried Berghahn. Filmkritiker.
6 Traducere proprie din limba germană. Notă valabilă pentru toate titlurile traduse din acest text.
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spațiu amplu fiind dedicat unor nume precum7 Robert Aldrich, Frank Capra, Michael 
Curtiz, Elia Kazan, Stanley Kramer, Vincente Minelli, Otto Preminger, Nicholas Ray, 
Raoul Walsh, Orson Welles și Billy Wilder. Se scrie de asemenea mult și despre filme 
western și autorii acestora - Budd Boetticher, Delmer Daves, Henry Hathaway, Burt 
Kennedy, Anthony Mann, Sam Peckinpah fiind cei mai discutați. Prin comparație cu 
autorii epocii de aur și cu cei de western-uri, despre cineaștii New Hollywood Cinema 
(Robert Altman, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich etc.) și ai New American 
Cinema (John Cassavetes, Stan Brakhage, Jonas Mekas, Shirley Clarke, Bruce Conner 
etc.), cel mai discutat dintre aceștia fiind Roger Corman; filmele lui Walt Disney, cu 
Donald Duck și Mickey Mouse, sunt și ele trecute în revistă. Dintre cineaștii ameri-
cani contemporani revistei, cele mai multe texte le sunt dedicate lui Sidney Lumet 
(11 filme) și Stanley Kubrick (7 filme).

Față de Godard și Truffaut, mai restrâns se scrie despre autori francezi premergăto-
ri Noului Val, dar și ai mișcării Rive Gauche sau videoeseiști, precum Jean Renoir, 
Robert Bresson, Jacques Tati, Jacques Demy, Alain Resnais, Louis Malle, Philippe de 
Broca, Straub-Huillet, Chris Marker, Jacques Rivette și Agnès Varda. După cineaștii 
americani și francezi cei mai discutați sunt italienii – Michelangelo Antonioni, 
Bernardo Bertolucci, Pietro Germi, Frederico Fellini, Pier Paolo Pasolini; Luchino 
Visconti și Vittorio de Sica fiind cei cărora li se acordă cele mai multe texte. Cineaștii 
majori ai Noului Val Cehoslovac sunt și ei recenzați (Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan 
Němec și Věra Chytilová) și polonezii (Roman Polanski și Andrzej Wajda), la fel cum 
există și un interes față de cei mai importanți autori de film japonezi (Yasujirō Ozu, 
Akira Kurosawa și Kon Ichikawa). Cinemaul est-european, cu excepția câtorva tex-
te desre cineaștii ruși (Serghei Eisenstein, Andrei Tarkvoski) și despre cinemaul 
lui Miklós Jancsó, este aproape absent – un singur text discută despre cinemaul 
românesc (cuplat cu cel maghiar și bulgar) în contextul prezenței la Festivalul de 
Scurtmetraj de la Oberhausen în 1965.

Alt pol important în conținutul revistei era publicarea textelor, eseurilor, state-
ment-urilor, caietelor regizorale ș.a. ale celor mai influenți cineaști ai momentu-
lui, figuri marcante ale Neorealismului Italian (Michelangelo Antonioni, Bernardo 
Bertolucci, etc) și ale Noului Val Francez (Godard, prezent cu două manifeste, Rivette, 
Rouch, Jean-Pierre Gorin, Jacques Becker, textele lui Truffaut fiind cele mai frecven-
te; Jean-Marie Straub publică conținut original și este intervievat adesea împre-
ună cu partenera sa, Danièle Huillet). Un pol important îl reprezintă și (pe atunci) 
tânăra generație de cineaști americani, atât ai New Hollywood Cinema precum Peter 
Bogdanovich, cât și ai New American Cinema, articolele fiind preluări din revista 
Film Culture (vezi articolul lui Călin Boto) – cu texte semnate de Jonas Mekas (New 
American Cinema), Maya Deren și Stan Brakhage, într-un număr dedicat mișcării 
(4/68). Totodată sunt recuperate scrieri ale regizorilorilor marcanți ai perioadei in-
terbelice – Sergei Eisenstein („Metoda marxist-leninistă în film“, „Teoria și practica 
regiei“, etc.), Carl Th. Dreyer („Adevăratul film sonor“, „Despre stilistica în film“, 
„Culoare și fantezie“), Jean Renoir („Note despre cameră“, „Privire înapoi“), Leni 
Riefenstahl, Ernst Lubitsch, Max Ophüls și Samuel Fuller.

7 Prezentate în ordine alfabetică.
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Un număr de 19 scenarii, unele semnate de nume legendare precum Antonioni, 
Bergman, Godard și Visconti, sunt publicate în paginile revistei. Tot așa, sunt scrise 
zeci de reportaje de la festivaluri de film din jurul Europei, atât de la festivalurile is-
torice de top (Berlin - 20, Cannes - 17, Veneția - 15, Moscova - 4, Viena – 4, Locarno 
– 1), cât și de la festivaluri autohtone (Frankfurt, Karlsbad, Leipzig, Mannheim, 
Oberhausen și altele).

Revista a publicat, de asemenea, texte ale celor mai importanți teoreticieni con-
temporani acelor vremuri, atât din domeniul filmului, cât și din cel al studiilor 
culturale, al teatrului sau chiar și al politicii – autori de talie internațională, dar și 
teoreticieni locali marcanți. Fragmente din influentul eseu al lui Siegfried Kracauer, 
„De la Caligari la Hitler“, sunt publicate în 1967 alături de bucăți din a sa „Teorie“ și 
textul „Micile vânzătoare merg la cinema“; André Bazin apare în paginile revistei cu 
un text despre stilistica lui Renoir (3/68); teoreticianul și cineastul grec Adonis Kyrou 
publică un text despre receptarea Noilor Valuri și ruptura față de „Papas Cinema“ 
în Grecia. Teoria fundamentală despre industriile culturale și despre divertisment a 
filozofului german Theodor W. Adorno apare în paginile Filmkritik încă din 1957, două 
studii ale semioticianului Roland Barthes care pornesc de la Serghei Eisenstein sunt 
publicate („Diderot, Brecht, Eisentein“; „Al treilea sens“), expertului în iconogra-
fie Erwin Panofsky i se publică un text despre stilistica și materialitatea filmului 
cu un an înainte de moartea acestuia, iar textul lui Susan Sontag despre contro-
versatul „Flaming Creatures“/„Creaturi înflăcărate“ al lui Jack Smith este tradus și 
publicat în 1968. Printre cele mai remarcabile texte de acest gen se numără și o 
scrisoare a conducătorului URSS, Nikita Hrușciov, către cineastul rus Marlen Khuțiev, 
care practica un cinema inspirat de mărcile Noului Val Francez sub auspiciile de-
stalinizării, intitulată „Tovarăși, așa ceva nu se poate“ – în care înfierează filmul 
„Zastava Iliycha“ / „Garda lui Lenin“ (un titlu care va fi interzis până la căderea 
Uniunii Sovietice și care va apărea în 1965 sub titlul „Mne dvadtsat let“/ „Am douăze-
ci de ani“ într-o variantă care conține doar jumătate din materialul original). După 
moartea regizorului și teoreticianului de teatru Bertold Brecht, ale cărui teorii s-au 
bucurat de o vastă popularitate în rândurile cineaștilor și cinefililor, îi apar în paginile 
revistei scenariul pentru „Drei im Turm“ / „Trei în Turn“ (scris în 1921, dar niciodată 
produs) și note ale acestuia despre Diderot.

Nu în ultimul rând, în paginile ei s-au regăsit articole de teorie de film (57) și zeci 
de articole despre istoria filmului (atât generale, despre istoria anumitor curente, dar 
și despre cinemauri naționale diverse, din jurul globului). Apar de asemenea multe 
articole despre filme de gen (predilect despre filmul western, însă și despre filme de 
război, propaganda, melodrama, filme polițiste, science-fiction sau porno). Pe lângă 
acestea, apar articole tehnice dedicate profesioniștilor, 36 de articole despre televi-
ziune, peste 50 de editoriale sau texte de jurnalism de opinie, publicistică și despre 
critică în sine, sute de texte despre aspectele polemice ale filmului din toată lumea 
(din Africa până în Asia de Est, majoritatea, 77, fiind despre filmul vest-german) și 
cronici de muzică și de literatură din domeniu.
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Mișcările politice ale anului 1968 nu întârzie să reverbereze și în interiorul industriei 
cinemaului german și, implicit, al revistei Filmkritik, catalizând o împărțire în două 
mari tabere a breslei, similară cu scindarea Noului Val Francez, între autorii forma-
liști și cei radicali politic. Filmkritik (nu întâmplător, considerând numărul mare de 
autori de cinema angajați politic din redacție, Farocki fiind exemplul cel mai vizibil 
în acest sens) se situează în cea de-a doua tabără și repudiază așadar pe autorii-stin-
dard ai Noului Cinema German, cu excepția lui Wenders (vezi mai jos).

Simptomul cel mai puternic al schimbării este poziționarea revistei de partea ci-
nemaului radical politic, fapt care implică și restructurarea redacției, care migrează 
dinspre un model tradițional înspre o cooperativă (Filmkritiker Kooperative), ajun-
gând astfel să împartă în mod egal sarcinile și veniturile între membrii permanenți 
ai colectivului. Această schimbare a modelului redacțional (care, ulterior, va fi adop-
tată în multiple redacții din jurul Germaniei, ajungând chiar și până la ziare de știri) 
însemna o renunțare totală la modelul clasic, ierarhizat: Patalas renunță la rolul de 
redactor-șef, devenind secretar al redacției, fapt ce îi suspendă rolul de editor, tex-
tele fiind publicate în varianta preferată de către autori. Momentul acestui transfer 
coincide cu schimbări și în cadrul redacției revistei Film, principalul lor competi-
tor pe piață - un articol din ziarul de centru Der Spiegel a văzut aceste schimbări 
drept un moment de „criză puternică a publicisticii cinefile din Germania, și implicit 
un pericol asupra culturii cinematografice locale și-așa subdezvoltate.“ (Totodată, 
este semnalată lipsa la momentul respectiv a unei cinemateci germane naționale 
care să „protejeze“ filmul și literatura aferentă lui - subiect tratat pe larg în pagini-
le Filmkritik și unul dintre motoarele fondării Freunde der Deutschen Kinemathek, 
precursorul Institutului Arsenal.8 Vezi și textul lui Călin Boto, despre festivalul Edit 
Film Culture!). Articolul semnalează că ambele reviste se revendică din tradiția im-
pusă de Cahiers du Cinéma dar că acestea erau, la momentul respectiv, traversate de 
crize ce țineau de poziționarea ideologică a redacției. Se menționează că Filmkritik 
(situată la stânga) este la momentul respectiv cea mai progresistă redacție din țară, 
chiar dacă mulți colaboratori vechi părăsesc în acea perioadă redacția, iar editura care 
tipărea revista rupe contractul cu ei, punând publicația într-o situație dificilă, cea de 
a-și negocia singură distribuția. (Într-adevăr, și indexul acelor ani indică faptul că 
un număr mare de vechi colaboratori ai revistei își încetează activitatea și, convers, 
un număr amplu de noi redactori se alătură colectivului.)

În ceea ce privește conținutul revistei după acest moment (marcat ulterior și de 
retragerea lui Patalas în 1973), cea mai pronunțată schimbare este trecerea la for-
matul de revistă-dosar: fie dedicată unui autor sau a unui gen specific, fie unui film 
întreg, care era dezbătut pe mai multe planuri. Se continuă politica de preluare și de 
traducere a textelor celor mai importanți cineaști și teoreticieni ai momentului, dar 
și din trecut – printre autorii acestor texte numărându-se Georges Bataille, André 
Bazin, Roland Barthes, Jacques Baudrillard, Gilles Deleuze, Lotte Eisner, Claude Levi-
Strauss, Fritz Lang, Jean Renoir sau Jacques Rivette.  În această perioadă, cei mai pro-

8 Autor Necunoscut, „Auf das Schärfste“, Der Spiegel, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45317847.html, publicat 
în 1 decembrie 1969, accesat la 20 ianuarie 2019.

Perioada a doua: 1969 - 1984. Trecerea la formatul cooperativ, anii de final
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lifici membri ai redacției sunt criticul Jurgen Ebert, cineastul Peter Nau și, de departe 
cu cel mai mare numar de texte, Farocki – care publica atât cronici, eseuri și texte 
de dosar, cât și texte inedite, precum recenzii ale cinematografelor germane (vezi 
anexa). Inedită este și publicarea în 1975 a unui dosar de analiză feministă, semnat 
de peste jumătate dintre membrii redacției, despre reprezentarea figurilor feminine 
într-un cinema dominat de figuri masculine, care dovedește racordarea revistei la 
cele mai importante curente de analiză culturală și cinematografică (eseul funda-
mental al Laurei Mulvey despre the male gaze apare cu doar doi ani înainte, dosarul 
fiind scris prin optica acestei teorii).

Poate cel mai pregnant aspect este că se renunță progresiv la discutarea noilor 
apariții în cinema, atât internaționale, cât și germane (cu puține excepții; de cele 
mai multe ori, filmele locale discutate erau chiar cele realizate de către membrii 
redacției). Acest lucru se vede și în raportarea redacției la mediul festivalier, foru-
mul cel mai important pentru noile apariții. Înspre jumătatea anilor 1970, reporta-
jele de la festivaluri devin extrem de rare – majoritatea, de la Manheim, Pesaro sau 
Österreichiches Filmmuseum (Muzeul Austriac al Filmului din Viena) și un text de 
la Cannes – până când acestea încetează cu totul în anul 1977. Totodată, interesul 
pentru filme noi este atât de scăzut încât, în 1978, apare chiar o rubrică specială ded-
icată noilor filme germane, cu un număr mic de articole anuale. Ce apare, în schimb, 
este o rubrică dedicată mediului video, una dedicată pornografiei, dar și ample texte 
despre politicile filmului, despre publicistică și jurnalism, cât și despre politică în 
sine. Nu în ultimul rând, preocuparea legată de istoria cinemaului și de prezervarea 
acesteia se reflectă într-un interes mult mai crescut față de recenzarea volumelor de 
istorie, critică și teorie de cinema.

Cu toate acestea, revista se intitulează pe sine drept cel mai important ziar de 
cultură din Germania de Vest într-o reclamă din 1978 – cu un concept vizual inedit, 
în care autorii preferați ai redacției, grupați în serii a câte 11, sunt reprezentați într-o 
aranjare schematic tipică prezentării echipelor de fotbal. La nivel global, aceștia re-
prezentau o plajă relativ largă – nume precum Ozu, Bresson, Straub, Godard, Vertov, 
Hitchcock, Mizoguchi și Hawks – iar, la nivel local, cu excepția lui Wenders (trecut 
ca fiind „momentan accidentat“), apar doar autori din trecut, mulți aparținând dias-
porei artistice fugite din calea regimului nazist: Fritz Lang, Max Ophüls, Friedrich 
Murnau ș.a. În anul 1981, redacția, cu sprijinul casei de producție a lui Farocki, a 
realizat o „ediție televizată“ a revistei, pentru televiziunea de stat din Germania de Vest, 
WDR. În această emisiune, intitulată „KINO 81“ și care are lungimea de 43 de minu-
te, Farocki îl intervievează pe Heiner Müller, iar restul contribuțiilor sunt recenzii 
(Bühler vorbețte despre cineastul Irving Lerner, Bitomsky vorbețte despre criticul James 
Agee, Blank discută teza lui Rohmer despre Murnau, Färber  analizează „Viața lui Oharu“ a 
lui Mizoguchi, iar Zischler recenzează Camera luminoasă a lui Roland Barthes).9

Cu susținerea Arsenal, în 1982, Filmkritik organizează o serie de 42 de proiecții 
la Kino Arsenal, bazată pe o selecție eclectică, funcționând pe formatul de double 
feature, urmate de discuții pe varii teme critice (de la contextualizări la discuții de-

9 Știre publicată pe site-ul institutului Harun Farocki. Autor necunoscut, „Januar 2019: Kino 81, eine Sendung der 
Zeitschrift FILMKRITIK“, https://www.harun-farocki-institut.org/de/2019/01/12/januar-2019-kino-81-eine-sen-
dung-der-zeitschrift-filmkritik/, 12 ianuarie 2019, accesat în data de 20 ianuarie 2019.
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spre producție). Selecția îmbina atât filme ale autorilor internaționali pe care revista 
îi stima cel mai puternic (John Ford, Roberto Rosselini, Alfred Hitchcock, Huillet-
Straub, John Wayne ș.a.), dar și filme realizate de către proprii redactori. Un eveni-
ment aparte în cadrul acestei serii îl reprezintă proiecția unui documentar despre 
Jean-Luc Godard („Der kleine Godard an das Kuratorium junger deutscher Film“/ 
„Micul Godard“, 1978, realizat de Helmuth Costard) la care acesta este invitat să 
participe în persoană. La evenimente se distribuie atât numere vechi cât și noi ale 
revistei. „Subiectele textelor din Filmkritik sunt bazate pe alegerile exclusive ale au-
torilor și redactorilor. De aceea, Filmkritik (...) nu este o revistă enciclopedică, sau 
un muzeu. Filmkritik conține și muncă de arhivare cinematografică, de documentare, 
cărămizi care ar putea constitui cupola imaginară a istoriei filmului... este sarcina 
Filmkiritk/criticii de film să prelucreze aceste informații, dar datorită slăbiciunii cul-
turii cinematografice, trebuie adesea să scriem despre lucruri care trebuiesc salvate 
de la uitare“, nota colectivul în 1982, cu ocazia seriei de proiecții.

Revista își încetează apariția în toamna anului 1984, după publicarea unui total 
de 334 de numere.

Declinul revistei (și, în final, dispariția acesteia) se suprapune cu perioada de declin 
a dominanței cinemaului de artă german, cu atât mai mult considerând faptul că 
Filmkritik devenise o revistă care, chiar și în raport cu acesta, se axa pe discutarea 
unor forme cinematografice radicale politic, estetic și formal, așadar greu integrabile 
într-un discurs de masă. Rainer Werner Fassbinder, cel mai radical dintre regizorii 
Noului Cinema, moare în 1982, răpus de o supradoză. Ritmul prolific al lui Werner 
Herzog începe să încetinească, filmele lui de ficțiune devenind din ce în ce mai er-
metice, controversate și contestate (vezi „Fitzcarraldo“, 1982) în timp ce interesul lui 
pentru cinemaul nonficțional este în creștere. Wenders este stabilit în Statele Unite 
și produce filme din ce în ce mai mult menite unui public internațional, mai degrabă 
decât unuia local, care nu îl mai urmărește cu aceeași intensitate. Nu în ultimul rând, 
Schlöndorff (autor cu o puternică predilecție înspre adaptări), traversează o perioadă 
de declin după succesul gigantic al „Die Blechtrommel“ / „Toba de tinichea“ (1979), 
adaptat după romanul eponim al scriitorului Günter Grass, filmele sale virând spre 
teritoriul ecranizării, vocea lui auctorială fiind estompată.

Dincolo de contextul specific în care se aflau autorii vârf-de-lance ai Noului 
Cinema și care afectează din rădăcini mișcarea, situația este complicată în egală 
măsură de către popularizarea masivă a televiziunii și a casetelor video în rândul 
populației Germaniei de Vest, o urmare directă a politicilor de liberalizare a pieței 
audiovizuale condusă de către cancelarul Helmut Kohl, care a scos la licitație licen-
țe private pentru posturi de televiziune (și a încurajat indirect producția masivă de 
conținut pretat acestor forme de consum). Dincolo de granițele Germaniei, dar reflec-
tându-se implicit și în interiorul acestora, blockbuster-ul începe să domine cinemaul 
de masă american, odată cu declinul New Hollywood Cinema.

Anii ’80. Declinul cinemaului de artă german și declinul revistei în context1

            1 Secțiune bazată în mare parte pe o discuție liberă cu regizorul Andrei Ujică.
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            1 Secțiune bazată în mare parte pe o discuție liberă cu regizorul Andrei Ujică.

În acest context, interesul publicului pentru Filmkritik este din ce în ce mai scăzut, 
iar redacția, în interior, adoptă ca replică la aceste dezvoltări valori din ce în ce mai 
radicale, în special în ceea ce privește pozițiile sale politice. Chiar și Farocki, când-
va membrul cel mai valoros și prolific al publicației, este acuzat că a devenit „îm-
burghezit“ de către colegi, datorită specificului radical estetic al cinemaului pe care 
acesta îl practica, el părăsind colectivul la finalul lui 1983, cu câteva luni înainte ca 
revista să își sisteze complet activitatea.

***
Urmează trei anexe: o traducere a lui Christian Ferencz-Flatz a recenziilor lui 

Harun Farocki despre cinematografele din München (textul integral al traducerii 
poate fi găsit pe pagina lui de Facebook), o pagină despre activitatea cineastului Wim 
Wenders în cadrul redacției, și criteriile pe baza cărora Filmkritik, în timpul conducerii 
lui Patalas și Berghahn, se departaja pe sine față de critica de film tradițională.

în: Filmkritik 228 (1975), p. 536-541, preluat din Volumul III din Scrieri
În traducerea lui Christian Ferencz-Flatz
Publicat cu acordul Harun Farocki GbR, deținător al copyright-ului.

Cinemaul din sex-shop-ul Beate Uchse, Neuhauser Str. nr. 7. În magazin, o incintă 
din placaj de lemn cu circa 30 de locuri, proiectoare de 8 mm, se poate intra oricând, 
10 mărci intrarea, din care 6 sunt pentru o revistă, ce nu face decât 4,50.

Sâmbătă la ora 12, zona pietonală e ticsită de oameni, nu se poate distinge vreo 
direcție precisă, în care să se îndrepte toți. Îți propui să depășești printr-un ocol un 
grup mai mare, dar te împotmolești în zenitul curbei, fiindcă grupul a trecut deja, 
iar manevra și-a pierdut sensul. Frecvent, faci un pas spre dreapta să eviți pe cineva, 
dar cel de vizavi face și el o mișcare în aceeași direcție; încerci spre stânga, el la fel 
ș.a.m.d. - un accident tipic în rândul copiilor. Pe stradă, găsești oameni de la KBW 
și de la KPD, lume care militează pentru legalizarea avortului, o tarabă cu broșuri 
sârbo-croate și doi bărbați care cântă un cântec sârbo-croat urmărind împreună o 
partitură. Cineva spune povești și strânge bani pentru asta, în vreme ce ascultătorii  
formează un cerc larg în jurul său. La cinemaul din sex-shop-ul Beate Uchse e plin. 
De la casă se pot cumpăra cu 2,50 mărci fise pentru automatele cu filme, care se 
găsesc într-o încăpere alăturată aliniate în două șiruri la perete. În automat, filmul 
e proiectat pe un ecran mat, în vreme ce înclinația fantei prin care privești nu per-
mite să vezi șesimea de jos a imaginii. Sunetul vine dintr-un difuzor mobil, ca odin-
ioară la tejghelele cu discuri. Filmul e color și durează cam 4 minute. E probabil un 
fragment dintr-un film mai lung fiindcă, la început, apare o servitoare bând whisky 
Teacher’s pe care n-o mai vedem apoi. Cei doi preoți din film au părul prea lung și 
sunt dublați într-o notă destul de gay, o specialitate a industriei de sincronizare ger-
mane. Una dintre cele două fete demonstrează en passant că trebuie să te tăvălești în 
noroi pentru a fi cu adevărat liber. Mecanismul aparatului pune în mod violent capăt 
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filmului, cu un zgomot puternic ca și cum ar fi oprit cineva pick-up-ul cu ciocanul. 
Fisele sunt niște piese de metal rotunde, ușor de falsificat. 

În urmă cu zece ani, în bomboneria de pe Kudamm se puteau încă vedea filme în 
care fetelor li se furau la scăldat hainele. Într-un film danez, o fată se privea cu toată 
inocența în oglindă înainte de culcare fără să știe că prin fereastră o privea în același 
timp și un scelerat obsedat sexual, asupra căruia comentariul prevenise deja specta-
torii. Adâncită în gânduri, ea-și aruncă părul peste umeri pentru ca noi și sceleratul 
să-i putem vedea mai bine decolteul. Cineva din public strigă: mersi, așa mai merge.    

ABClub în Bayerstraße. Reprezentații de la 10:30 la 24:00, la fiecare oră și jumătate. 
97 de locuri, intrarea 12 mărci, incluzând un card de membru al clubului; cu cardul 
nu mai plătești decât 2 mărci pentru revista clubului, care costă altfel 10 mărci, dar 
pe care scrie ca preț 9,80 sau așa ceva.

Ora 13:00, în cartierul gării, pe străzi nu vezi decât indivizi și grupuri, niciun cuplu.
Înăuntru sunt așezați 20 de bărbați, ecranul e agățat de un suport ca o hartă de 

geografie și se unduiește permanent. Filmul e pesemne pe 8mm (domnul de la casă 
nu știe să răspundă la asemenea întrebări), dar copiat de pe 35, ceea ce conduce la 
deplasări subtile ale culorilor. Filmul vine dintr-o țară în care în loc de „Herren“ 
(domni) se spune „Herrer“. În el apare un travelling, care începe cu un cadru larg al 
unui lac; apoi, camera trece printr-un vestiar de femei decupat, depășește un perete 
despărțitor subțire, parcurge un vestiar de bărbați în care așteaptă câțiva domni și 
se îndreaptă spre un grup de femei, ce merg de-a lungul aleii care mărginește gar-
derobele purtând un dialog. Camera înregistrează mișcarea lor și se întoarce cu ele, 
trecând pe lângă bărbații ce privesc plini de speranță înspre spațiul gol în care pătr-
und acum femeile. Evident, pentru a filma așa ceva, e nevoie de o zi întreagă de tur-
naj. Înainte de a se ajunge la ceva pornografic, locul în care se vor desfășura lucrurile 
e expus în crescendo, iar peregrinările camerei nu fac decât să sublinieze odată în 
plus compulsia sub care se petrece totul. Pereții sunt decupați pentru cameră pre-
cum stupii sau cuiburile păsărilor în filmele științifice, pentru ca aparatul de filmat 
să poată urmări ce se întâmplă - un experiment în ale amorului. 

Tot ce am mai apucat să citesc despre pornografie e ticsit de oportunism umanist: 
spectatorii sunt înșelați, producătorii sunt niște speculanți cinici, dorința devine o 
marfă, imaginile sunt dezgustătoare, femeile sunt înjosite etc. Între timp, cuvinte 
precum „proxenet“, „prostituată“ sau „prostituție“ au devenit concepte operative în 
critica culturală. În ABClub, al cărui public era compus exclusiv din indivizi solitari, 
era liniște și multă concentrare, iar locul părea stăpânit de o atmosferă cvasi-reli-
gioasă. Asupra femeilor ce apăreau în acest film - opt stripteuze - o să revin îndată. 

Din fericire, pornografia nu rulează încă în centrele recreaționale pentru tineri, 
în sălile de sport și la balamuc, ci doar în cartierul gării.   

(...)
Otto Filmpalast în Ottobrunn, mai mult chiar: pe Ottostrasse. Reprezentații la 20:00 
în timpul săptămânii, la 14:00, 17:00 și 20:00 duminica și în zilele de sărbătoare. 
Biletul face 3, 4 sau 5 mărci - e pesemne cel mai ieftin cinema. 

 Sâmbătă, de la 19 la 20:00. Ottobrun e la 20 de km de oraș. Am ajuns cu mașina, 
conducând pe străzi înguste și unduite, pe întuneric. Asta îmi amintește de cadrul 
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foarte frumos cu care se încheie „Alabama“ al lui Wim Wenders. În ultimul număr 
din Literaturmagazin (4) scrie c-ar fi reacționar să arăți pe cineva stând la geam și să 
„prevezi orice percepție, orice idee și orice sentiment care apare cu un «spuse el», 
«gândi el», «simți el», făcând astfel din aparatul senzorial al protagonistului locul de 
desfacere și punctul de refracție al tuturor sentimentelor, ideilor și percepțiilor ro-
manului autorizate de autor.“ Am condus deci pe străzi unduite spre Alabama; întu-
nericul nu era chiar noapte, iar în ochii mei se făcea un permanent fade out. Această 
impresie era potențată în plus și de cuplurile în BMW de pe drum, care încercau să 
mă asasineze, cum se obișnuiește la München. Ottobrunn este un fel de banlieu, cu 
elemente de sat, blocuri purtând nume precum Atlantic sau Pacific, vitrine sparte în 
fațada unor case de maxim două familii, deasupra uneia scrie FLI RA RO. Nu există 
trotuare solide, ci doar pietriș, ce ajunge pe carosabil, fiind zvârlit înapoi de porcii 
în BMW trecând în goană. Fără nicio mediere, fabricile se prelungesc în depozite, 
apoi vin bungalowurile în care locuiesc medici. În fața cinemaului stau pe scări ad-
olescenți de 14 ani în geci de piele. Foaierul se deschide cu 15 minute înainte de în-
ceperea reprezentației, de tavan sunt atârnate steluțe decupate din BRAVO cu chi-
puri pe ele. Se dau reclame la „Stern von Afrika“ și „Scene dintr-o căsnicie“. Am avut 
noroc, în ziua respectivă rula „Piedone la Hong Kong“. Cinemaul are 450 de locuri 
și trebuie să fi fost construit pe la 1960. Se dau multe diafilme cu sunet ca reclamă 
la magazinile din zonă, dintr-unul aflăm că FLI RA RO vine de la „Fliegender Radio 
Doktor“ (doctorul de radiouri zburător). Piedone face un spectacol pe cinste. O parte 
din copii și-au adus și părinții și chiuie. Scenele de caft sunt grozave: variațiuni pe 
aceeași schemă elementară, fiecare variantă aducând o nuanță în plus cu maximă 
economie. Un exemplu: într-o luptă, grăsanul începe să-i lovească în cap pe adver-
sarii care se aruncă spre el strigând huhaho! în așa fel încât aceștia fac un salt în 
spate. În următoarea bătaie, el îi dă unuia în așa fel una în cap încât, făcând un salt 
în spate, acesta îl lasă căzând pe următorul care tocmai ataca într-un spațiu gol, pe 
care acesta îl umple imediat cu un flic-flac. Gradul de dificulate trebuie să sporească 
mereu, iar lucrurile stau și aici între numere ca în cazul mâncării: până vine, trebuie 
să aștepți, și până primești ceva dulce, trebuie să mânânci cartofii. Ceva atât de real 
nu mai vezi decât la meciurile de wrestling. La final, ușurare când se mai aprinde în 
sfârșit și o lumină.    

Pe drumul înapoi:
1. Vizitele la cinema legate de o călătorie mi-au ieșit întotdeauna. 
2. Azi veniseră la cinema oamenii care merg cu trenul la München să muncească și 

care trăiesc în Ottobrunn așa cum se trăia înainte să ia lumpenburghezia Münchenul 
sub ocupație. La „Scene dintr-o căsnicie“ am fi văzut pesemne partea cealaltă din 
Ottobrunn și am fi putut discuta apoi într-un bungalow cu un cuplu conjugal de 
medici.

3. În „Alabama“ lui Wenders camera e poziționată la final pe mijlocul geamului, 
deci nu e literalmente un plan subiectiv. 

Mathäser-Filmpalast, Bayerstr. 5, cât timp rulează „Nașul“ reprezentații de la 11:00, 
15:30, 20:00, din cauza „duratei mari“ a filmului. Prețurile între 6 și 12 mărci. „N-ați 
văzut cu adevărat «Nașul», dacă n-ați văzut «Nașul, partea a doua»“. 1187 de locuri.
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Ecranul e demențial de mare, proiectorul e incredibil de slab, sunetul e reglat cu 
totul anapoda, ecranul e mascat complet greșit. Copia s-a rupt după ceva timp, iar 
lumina s-a aprins atât de prompt încât toți credeau că a început pauza mare. Ne-am 
petrecut pauza pe un balcon care înconjoară clădirea, așa încât ai fi avut nevoie de o 
liană pentru a intra gratis la film de la pauză. Apoi, filmul a reînceput fără gong, dar 
numai pentru 10 minute, fiindcă după aia a venit pauza reală, pe care ne-am petre-
cut-o pe un balcon care înconjoară clădirea. În timpul primei părți a părții a doua din 
„Nașul“ mi-am luat atitudinea unui critic adevărat, sau a unui membru al juriului de 
Oscar, înregistrând toate punctele slabe. La un moment dat se vede bandă adezivă pe 
jos. Într-o altă scenă, apare un microfon în cadru. La exterioare, credeam mai întâi că 
n-au avut răbdare să aștepte lumina bună; ulterior, mi-am dat seama că așteptaseră 
de fapt cu multă răbdare lumina greșită. Atunci când se văd în imagine mai multe 
persoane decât se află în sala de cinema, nu știu ce să facă cu aceste imagini pline. 
La travelling-uri există mereu obiecte care trec strâns pe lângă cameră. Lipsesc în 
schimb acele frumoase traiectorii mizanscenate la care îți faci griji că protagonistul 
ar putea fi călcat de cameră, în vreme ce filmul te asigură altminteri că nu există nicio 
cameră și ea poate să se miște pe oriunde. În imagine, sunt redate constant lucruri cu 
totul inarticulate, o tarabă de fructe cu un vânzător care se poartă de parcă tocmai 
îi strigă asistentul: continuă! nu te uita la cameră! Panoramările prin locațiile „is-
torice“ sunt pur descriptive; ele nu spun decât: ia uitați ce chestii grozave am reușit 
noi să construim aici. La un moment dat, există un travelling lateral la care camera 
chiar are motiv să se miște așa fiindcă pe acoperișuri merge cineva care urmărește 
un personaj de pe stradă; și aici însă filmul reușește curând să facă uitată narațiunea 
și cade în simplă descriptivitate. În plus, tot felul de jocuri ridicole cu șarful, la un 
moment chiar într-o scenă în care un personaj se apleacă în față - un nivel tehnic 
ridicol pentru un blockbuster. Dar n-ați văzut partea a doua din „Nașul“, dacă n-ați 
văzut și partea a doua a părții a doua din „Nașul“. 

După pauză mi-am propus să văd mai curând momentele de manierism ale acestui 
blockbuster, de pildă felul cum într-un film poate să devină tot mai întuneric, iar ochii 
se ajustează în așa fel încât până la urmă poți urmări un dialog până și în beznă. 
Gesturi inverse: în acest film, personajele care intră pe ușă sting mai întâi lumina. Și 
acțiunea e prezentată atât de cool încât spectatorul abia poate s-o urmărească. După 
film, am mai întrebat lume și am auzit versiunile cele mai diferite. Ca la operă, ar fi 
pesemne și aici nevoie de un sinopsis. În mod corespunzător, oamenii care participau 
la această obscuritate, în loc să meargă la Oktoberfest, al cărui zgomot pătrundea 
până în sală la scenele mai silențioase, aveau un respect deosebit pentru acest spec-
tacol, receptând filmul cu toate dificultățile sale așa cum se cuvine la un spectacol 
al culturii sancționate. În spatele meu stătea, ce-i drept, un cuplu care se chinuia să 
descifreze filmul: ia uite, acum e iar tânăr. Acum are deja doi copii. Ba nu, trei! I-am 
apostrofat să facă liniște. 

Indiferent dacă e porno, „Nașul“ sau „Piedone“, racordurile de continuitate tem-
porală devin tot mai imposibile. Tăieturile la care nu se schimbă decât perspectiva și 
cadratura camerei eșuează în permanență. La turnaj ar trebui să se strige o formulă 
magică, ca în jocurile copiilor, pentru ca toți să încremenească  cum sunt pe platou 
și să nu se mai miște; după ce se rearanjează totul, pot fi eliberați de sub vrajă pen-
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tru a filma mai departe. James Stewart are fața de pick-up ideală, cu care poți conti-
nua orice secvență; fără el, orice tăietură e conceptuală, ceea ce nu înseamnă că se 
bazează pe-o idee. 

Cinemaul drive-in din Riem-Aschheim, Münchener Str., zilnic o reprezentație de la 
20:30, o reprezentație nocturnă sâmbătă de la 23:30, biletul / mașină: 5,50 mărci.

Duminică, ora 20:00.
În parcarea uriașă stau vreo 40 de mașini; trecând printre rânduri în timpul 

filmului principal, am observat că multe dintre mașini erau în mod misterios goale. 
Pe un ecran având drept fundal cerul, orice film ajunge inevitabil să dezamăgească. 
Poate ar trebui să se dea doar retroproiecții ale unor drumuri cu mașina, în așa fel 
încât să vezi din mașină drumul pe care l-ai făcut conducând din oraș până la cinema. 

Cele mai frumoase erau unele dintre femeile din filmele porno. Ele provin din 
cultura cluburilor de noapte, unde toate gesturile sunt ritualizate, detașate, și lips-
esc interferențele stupide dintre personalitatea actorului și personaj. Exact opusul 
lui Jane Fonda care, atunci când are nevoie de o expresie facială pentru a reacționa 
la vestea bombardării Hanoiului, ia chipul pe care și l-a însușit pe când voia la fac-
ultate să treacă cursul de retorică. 

Dar așa ceva n-o să mai existe multă vreme fiindcă tot mai multe cluburi de noapte 
au început să arate FILME. 

Cel mai însemnat colaborator al revistei din rândul regizorilor Noului Cinema 
German este cineastul Wim Wenders, membru al redacției permanente timp de doi 
ani în perioada studenției sale la Universitatea de Film și Televiziune din München, 
între 1969 și 1971, timp în care semnează un număr de 25 de articole care apar în 
paginile revistei. Ceea ce face ca activitatea lui Wenders la Filmkritk să fie interesantă 
este insistența lui asupra subiectului muzicii rock - scrie aproape jumătate dintre 
cronicile de muzică care apar în Filmkritik în perioada aceasta, despre artiști pre-
cum Bob Dylan, The Kinks sau Van Morrison, semnează cronici despre filme în care 
muzica este proeminentă și folosită drept mijloc de a discuta cultura contemporană 
(„Easy Rider“, 1969, de Dennis Hopper, sau hibridul „Sympathy for the Devil“/„One 
plus One“, 1969, al lui Godard) și scrie un mic dosar despre filmul rock-n-roll în 1970. 
Alt element interesant constă în titlurile pe care Wenders și le pune articolelor, 
nu de puține ori ele fiind în engleză, folosind fraze din imaginarul jargonului pop-
counterculture: „Where’s that joint?“, „Oh yeah“, „I’m moving on“, „Tired of Waiting“, 
„Baby you can drive my car, and maybe I’ll love you“ (vers preluat dintr-un cântec al 
The Beatles). Desigur, semnează și cronici și dosare „convenționale“, despre filmele 
lui Truffaut, Sergio Leone, Raoul Walsh, aratând un interes pentru filmele western. 
După ce părăsește redacția Filmkritik, el scrie cronici pentru ziare de știri cu filiații 
de centru-strânga, precum Süddeutsche Zeitung și Der Spiegel. 

Anexa II
Wim Wenders, critic de film
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Critica cea veche, tradițională Critica cea nouă, necesară

Se identifică cu filmul

-

Vede filmul drept un prilej

-

Vede filmul drept  o trăire

-

Vede filmul drept un întreg

-

Vede filmul drept o singularitate

-

Vede filmul drept o operă de artă 
autonomă

-

Este mai degrabă interesată de 
formă decât de mesaj

- 

Vede forma drept o calitate în 
sine

-

Este indiferentă față de orice altă
intenție decât cea artistică

Are o poziție de solicitudine față 
de film

-

Vede filmul drept o sarcină

-

Cere filmului să fie un exemplu

-

Distinge diverse influențe în 
interiorul filmului

-

Apelează la istoria filmului

-

Vede filmul drept o exprimare a 
evenimentelor contemporane

- 

Este mai degrabă interesată de 
mesaj decât de formă

-

Vede forma drept un aspect al 
mesajului 

-

Chestionează intențiile și efecte-
le extra-artistice

Anexa III

Criteriile lui Patalas și Berghahn pentru „o nouă critică“, publicate în Filmkritik 3/61.
Traducere proprie.
Preluate din textul lui Jan Hendrick Mueller, „Die Kritik der Anderen“, http://www.
jugendohnefilm.com/kategorie/filmkritik-lesen/, 21 august 2018, accesat în data de 
20 ianuarie 2019.



Nu este interesată de dorințele 
publicului

-

Vede publicul ca fiind needucat

-

Vede industria filmului drept 
o fabrică de vise

-

Nu se interesează de filme care 
nu sunt artistice

- 

Priveste spre mesajele vizibile 
care pot fi exprimate 

-

Se orientează după intențiile 
regizorului

-

Cere ipostaza unui regizor 
independent de lumea în care 
trăiește

-

Vede doar rezultatul 

-

Critică doar filmul

Se interesează în mod activ față 
de intențiile publicului

-

Vede publicul ca fiind neînțeles

-

Chestionează structura și rostul 
viselor

-

Este interesată de orice film

-

Caută mesaje latente, ce sunt 
inexprimabile

-

Relevă obiceiurile de gândire ale 
regizorului

-

Speră la existența unui cinema 
conștient de situarea sa în cadrul 
societății

-

Privește și spre modalitățile și 
condițiile producției.

-

Critică și societatea din care 
provine filmul
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În anii care au trecut de la moartea lui Alex. Leo Șerban (aprilie 2011), critica de film 
publicată de el n-a ajuns să constituie obiectul vreunei discuții aplicate. Salvelor 
de superlative inițiale (firești și binemeritate), marcând despărțirea de el, nu le-au 
urmat decât alte salve de superlative, apoi altele – și tot așa, de la an la an tot mai 
răzlețe, până nu departe de tăcerea totală. Căci îmbălsămarea prin adjective nu e de-
ajuns ca să ducă mai departe amintirea unui autor, ca să-i reveleze importanța pentru 
ochii unor nou-veniți – ai unora care nu i-au fost contemporani. Mai devreme sau 
mai târziu e nevoie de o confruntare critică, evaluativă, cu ceea ce-a lăsat; e nevo-
ie de o triere. Pe termen lung e singura șansă ca din ceea ce-a lăsat să rămână ceva.

Rândurile astea se referă la critica lui de film, culeasă de el în trei volume –  „Lars 
von Trier: Filmele, femeile, fantomele” (editura Idea Design & Print, 2004; coautori: 
Ștefan Bălan și Mihai Chirilov), „De ce vedem filme” (editura Polirom, 2006) și „4 de-
cenii, 3 ani și 2 luni cu filmul românesc” (Polirom, 2009) – deși câteva texte mai pot 
fi găsite și într-un al patrulea volum, „Dietetica lui Robinson” (Curtea Veche, 2006). 
Nu se referă la celelalte cărți ale lui Alex. Leo Șerban (toate postume) – volumul de 
micro-eseuri „Mica dietetică” (editura ART, 2011), volumul de poezii „Alte camere, 
alte glasuri de ieri” (editura Pandora M, 2011), romanul „Litera din scrisoarea miste-
rioasă” (scris în limba engleză și tradus de Antoaneta Ralian la Polirom, 2011) și eseul 
„La planète Proust”. „Esquisses d’un journal de lecture” (apărut în Franța, la Éditions 
Non Lieu, în 2012). Indiferent cum și cât de bine s-ar putea pleda cauza acestor scri-
eri (sau a unora dintre ele), ele ies din raza investigației mele, care privește exclusiv 
critica de film a lui Alex. Leo Șerban, adică domeniul lui principal de activitate după 
1990 și domeniul pe care l-a dominat clar în România anilor ’90 și 2000.

E adevărat că activitatea lui Șerban în acest câmp – al criticii și, dincolo de ea, 
al cinefiliei românești – a însemnat mult mai mult decât cărțile pe care le-a lă-
sat. Cum ar fi spus unul dintre criticii lui preferați, Serge Daney, Șerban a fost un 
passeur – adică o combinație de călăuză și contrabandist, cineva care-i inițiază pe 
ceilalți. Prozelitismul făcut de el a jucat un rol important în introducerea unor ci-
neaști ca Lars von Trier și Wong Kar-wai în circuitele cinefile românești. (Asta era 
mai pe la începuturile Internetului, când accesul la filme și la discursuri despre ele 
era mult mai dificil decât azi.) Tot prozelitismul lui a contribuit la a face cunoscuți 
în România scriitori ca Don De Lillo, Slavoj Žižek (un fragment din „Looking Awry: 
An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture” a fost tradus în limba 
română în 2002, într-un număr din „Secolul 21” dedicat cinemaului și coordonat de 
Șerban), Jonathan Franzen și alții. Își împărtășea entuziasmele cu generozitate și cu 
un fel de inocență. Era realmente cosmopolit, la zi cu cultura de masă, interesat de 
nou în cinema, dar și în literatură sau în artele vizuale. Toate astea îl făceau aproa-
pe exotic în lumea culturală românească a anilor ’90 (dar și după-aceea). Cât despre 
lumea criticii de film de la noi, cel puțin în anii ’90, Șerban (ce-i drept, nu numai el, 

Critica de film a lui Alex. Leo Șerban

de Andrei Gorzo
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ci și alții – Rolland Man, David Melville… – , numai că, în general, ceilalți n-au rămas 
în critică și nici în țară) făcea ca mare parte din această lume să pară bătrânicioa-
să, parohială, lipsită de panaș intelectual.  În fine, în lumea noastră culturală, Alex. 
Leo Șerban era un fel de nod de rețea: în primele pagini din „Dietetica lui Robinson” 
aflăm că volumul reunește texte apărute inițial în „Alternative”, „Arta”, „Atelier”, 
„Axioma”, „Balkon”, „Contrapunct”, „Cosmopolitan”, „Cuvântul”, „Dilema (veche)”, 
„Idea”, „Litere”, „Arte & Idei”, „Luceafărul”, „Observator cultural”, „Re:Publik”, 
„Secolul 20/21”, „Suplimentul de cultură”, „Vatra”, „Vineri”, „Ziarul de duminică”. 
Iar din această enumerare a publicațiilor cu care colabora Șerban lipsesc „Elle”, „Idei 
în dialog”, „Libertatea” și altele. Deci, da, motivele pentru care Alex. Leo Șerban a 
fost important nu se reduc la cărțile pe care le-a lăsat. Pe de altă parte, unele din-
tre acele motive nu sunt transmisibile cinefililor veniți după. Pentru acești cinefili, 
Alex. Leo Șerban fie va continua să existe prin cărțile pe care le-a scris, fie nu va mai 
exista deloc.

Nu e mai puțin adevărat că Șerban și-a declarat iar și iar tocmai refuzul de a lăsa 
ceva în urmă. Cea mai clară formulare a acestui refuz o găsim la paginile 39-40 din 
„Dietetica lui Robinson”, în eseul „Complexul Pașadia – sau despre sterilitate”. Prin 
acest refuz „cvasi-nevrotic de a lăsa ceva” (pagina 39) s-ar explica, potrivit eseului, 
însăși opțiunea criticului pentru jurnalism cultural în detrimentul scrierii de cărți 
de specialitate. Deci, da, nu l-a interesat să lase cărți – dar asta până pe la jumătatea 
anilor 2000, când totuși a început să-și antologizeze scrierile într-un volum, apoi în 
altul, apoi în altul. Vorbind despre una dintre culegerile lui de articole, într-un inter-
viu din 2010, și-a exprimat speranța că ea conține câteva idei bune, care să le poată 
inspira unor colegi analize aprofundate.

„Dietetica lui Robinson” este autoportretul lui ca estet, ca dandy literar, ca „expert 
în sine” (cum l-a numit Mihai Iovănel în recenzia lui din „Cultura”), un connaisseur 
mai mult decât un scholar, autoportret compus din zeci de fragmente de scrieri pe 
tot felul de subiecte. Printre ele și câteva subiecte cinematografice – dar puține, așa 
că putem trece mai departe, la cartea despre Lars von Trier. O carte cu trei autori, 
asamblată în mare parte din cronici de film (și de festival) scrise mai mult sau mai 
puțin „la cald”, plus câteva traduceri de interviuri acordate de regizor altor jurnaliști, 
„Lars von Trier: Filmele, femeile, fantomele” rămâne o lectură hip și o bună introdu-
cere neacademică în cinematograful lui von Trier și, dincolo de el, în problematica 
postmodernismului cinematografic. Cele mai multe pagini par scrise pe nerăsuflate 
– lucru valabil pentru tot ce-a scris Alex. Leo Șerban despre cinema. Tonul nu e ni-
ciodată detașat, „științific”. Scriitura e pop-intello, cinefil-eseistică; dincolo de orice 
ambiție de a contribui la cunoașterea obiectului, obiectivul e comuniunea cu el și, 
prin el (prin obiect), cu alți cinefili, alți vontrierieni, amis inconnus. E un stil juisiv, 
jubilator, ludic.

Deși într-o măsură mai mică decât „Lars von Trier, 4 decenii, 3 ani și 2 luni cu 
filmul românesc” e tot o carte cu mai multe voci, una în care Șerban intervievează 
cineaști (Răzvan Rădulescu, Radu Muntean) și intelectuali români nespecialiști în 
film (Alexandru Budac, Liviu Ornea, Sever Voinescu și – de departe cea mai aplicată 
în descrieri și judecăți – Anca Oroveanu). Aceste șuete sunt presărate printre cro-
nici de întâmpinare, corespondențe de la festivaluri, pagini dintr-un jurnal cinefil 
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(public), plus un anumit număr de te-miri-ce-uri – un micro-pamflet despre eter-
nizarea lui Mihnea Gheorghiu la președinția Uniunii Cineaștilor, o replică tăioasă 
la o afirmație ușuratică a lui Cristi Puiu, care îi nedreptățise la grămadă, într-un in-
terviu, pe criticii de film români… Multe dintre aceste texte nu meritau culese – pur 
și simplu nu se ridicau suficient deasupra misiunii lor jurnalistice imediate, nu mai 
aveau destul interes odată epuizată aceasta. În 2018, ele sunt instructive cel mult 
ca urme ale unor prime tatonări pe un teren care în 2009, când a apărut cartea, era 
foarte nou: Noul Cinema Românesc. Astea fiind zise, volumul conține articolul scris 
de Șerban în 2001, împreună cu Mihai Chirilov, despre filmul „Marfa și banii”: cea 
mai consistentă și mai perspicace discuție dedicată debutului lui Puiu, oriunde în 
lume, la data premierei sale. De asemenea, volumul conține eseul din 1993 „Despre 
un Cinematograf care nu există” – unul dintre textele clasice ale criticii de film ro-
mânești. Un raport despre starea cinematografiei românești, eseul își asuma gestul 
radical, fără precedent, de a trece totul prin foc și sabie, fără a lua prizonieri. În critica 
de film românească nu se scrisese niciodată așa. În cea franceză, de pildă, asemenea 
texte constituiau, dacă nu norma, atunci, în orice caz, o mare și glorioasă tradiție. La 
noi, o asemenea violență era cu totul nouă.

Cele mai multe pagini consecutive care rezistă se găsesc în „De ce vedem filme”: e 
vorba despre eseurile (apărute inițial în „Idei în dialog”) dedicate filmelor „Vertigo” 
(Alfred Hitchcock, 1958), „Anul trecut la Marienbad” (Alain Resnais, 1961), „2046” 
(Wong Kar-wai, 2004), „Persona” (Ingmar Bergman, 1966) și „Histoire(s) du cinéma” 
(Jean-Luc Godard, 1988-1999) – cu totul aproape 150 de pagini din carte. Pentru a 
ajunge la ele trebuie traversată însă și aici o anumită cantitate de umplutură (vo-
lumul are vreo 530 de pagini cu totul) – fie cronici cu ceva alonjă eseistică, însă nu 
suficientă, fie eseuri slick pe subiecte ca filmul erotic („Cine-a pus sexul în film”) sau 
thriller-ul conspiraționist (“O afacere: paranoia”), relicve dintr-o epocă revolută când 
un intelectual ca Alex. Leo Șerban putea să câștige cât de cât decent scriind fluent, 
grațios-superficial, în reviste glossy. Volumul conține nu una, ci două șarje devasta-
toare (paginile 56, respectiv 463-65) la adresa cinemaului de bătrânețe al lui Theo 
Angelopoulos (descris memorabil ca „un vulcan stins de lavă formală”), după cum 
conține nu unul, ci două pamflete (paginile 57-60, respectiv 460-62) împotriva unei 
alte bête noire – cinemaul iranian. Acesta din urmă n-a fost singurul cinema la care 
Alex. Leo Șerban nu a fost destul de atent: perioada lui de activitate a fost și perioa-
da în care s-au impus (de pildă) frații Dardenne din Belgia, în timp ce mari regizori 
taiwanezi ca Hou Hsiao-hsien și Edward Yang își consolidau reputațiile, însă niciunul 
din aceste fenomene nu pare să-i fi reținut prea mult atenția (cel puțin importanța 
artistică a lui Hou pare să-i fi scăpat cu totul). În schimb, un alt cal de bătaie la care 
revine în paginile volumului este „Fahrenheit 9/11” al lui Michael Moore, obiect al 
unei cronici extrem de ostile, dar și al unor scrisori deschise (două la număr) către 
Bogdan Ghiu, care luase apărarea1 lui Moore pe site-ul LiterNet.2 Problema acestor 
texte nu e doar că Șerban a ales în 2004 să expedieze cu dispreț acuzațiile lui Moore 
cum că „Bush minte cu nerușinare poporul american” (pagina 207), alegere care – co-

1 Bogdan Ghiu, „Cenzură delicată «cu dreapta», la București”, <https://agenda.liternet.ro/articol.php?art=1295>, 
publicat în noiembrie 2004, accesat la 28 noiembrie 2018.
2 Bogdan Ghiu, „The Awful Truth”, <https://agenda.liternet.ro/articol/1300/Bogdan-Ghiu/The-Awful-Truth.html>, 
publicat în noiembrie 2004, accesat la 28 noiembrie 2018
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roborată cu adeziunea implicită a lui Șerban la războaiele lui Bush – nu a îmbătrânit 
deloc bine. Problema e că acuzațiile aduse de Șerban retoricii lui Moore încep prin 
a fi extrem de generale – „umor de mahala”, „simplificări rudimentare” – și la fel de 
generale rămân în scrisorile lui către Ghiu. Șerban nu face decât să le repete – fără 
a da exemple, fără a discuta aplicat pe secvențe, fără a trece la o analiză precisă a 
retoricii lui Moore. Discuția cu Ghiu despre film nu se dezvoltă, nu crește, nu devine 
interesantă (asta poate și pentru că Ghiu, după cum declară la un moment dat, nu 
văzuse filmul, intervenția lui în apărarea lui Moore venind din principiu). Prin com-
parație, un eseu precum cel scris de criticul și teoreticianul american Gilberto Perez 
la vremea apariției filmului și publicat de el, în 2008, în revista online „Rouge”, sub 
titlul „The Rhetoric of «Fahrenheit 9/11»”3, rămâne interesant datorită efortului de 
a analiza scrupulos această retorică, de a vedea atât argumentele detractorilor ei, cât 
și pe ale simpatizanților dintr-o perspectivă istorică etc.

Partea rezistentă din „De ce vedem filme” e partea de desfășurare hermeneutică 
voluptuoasă, fără limite de spațiu, în jurul lui „Vertigo”, al lui „Marienbad” și al altor 
câteva obiecte iubite. Eseul despre „Histoire(s) du cinéma” (rezultat al unei burse 
de cercetare la Colegiul Nouă Europă) este cel mai apropiat de un eseu academic, 
însă meritele lui, ca și ale celorlalte, rămân meritele unei eseistici personale, înțe-
lese ca spectacol literar și ca practică amoroasă cinefilă. Este eseistica unui cititor 
de literatură teoretică produsă de academici, însă nu a unui cititor sistematic, ci a 
unuia care – ca un artist mai degrabă decât ca un coleg academic – caută în această 
literatură declicuri, pasaje sugestive care să-i pună în mișcare imaginația. Exultanța 
ingenuă a comuniunii cu un film preferat nu e inhibată în aceste texte – așa cum 
este, de regulă, în textele academicilor specializați în cinema. Din contră, această 
exultanță este performată non-stop de o scriitură printre ticurile căreia se numără 
exclamațiile, cele trei puncte de suspensie, sintagma desuetă „a șaptea artă” și nu mai 
puțin desueta scriere cu majusculă a unor cuvinte precum „cinema”, „muzică” etc. 
Un exemplu luat (aproape la întâmplare) de la pagina 293: „Concluzia la care ajunge 
[personajul] – ca urmare a investigării pe care o întreprinde – este teribilă: tot ceea 
ce vede a fost preînregistrat! [Semnul de exclamare este unul dintre cele trei care-mi 
sar în ochi pe pagina 293 – n.m., A. G.] Imaginile la care asistă sunt chiar asta: niș-
te imagini deja imprimate pe peliculă. Posibilitatea de a interacționa cu ceea ce se 
întâmplă este nulă… [Iată și punctele de suspensie – n.m., A.G.]” Un alt exemplu, de 
la 309-10: „dna Su Li-Shen din amintire poate fi alta decât cea din realitate (aceeași 
ființă, dar cu alt chip!), în timp ce proiecția ficțiunii SF, hrănindu-se din realitate, o 
poate reduplica pe adevărata Su Li-Shen sub înfățișarea unei androide (vezi și citatul 
din Proust)…” Și încă unul, de la 320: „[«Son nom de Venise dans Calcutta désert» al 
lui Marguerite Duras este,] cu siguranță, una dintre cele mai mari bizarerii pe care 
le consemnează arta a șaptea!”

În fine, plăcerea scrisului se manifestă în multe feluri: de pildă, Alex. Leo Șerban 
nu pare să reziste niciodată tentației unei înșiruiri aliterative de cuvinte (la pagina 
159, „grimată gros și grotesc”; la 358, „sulful sufocant al sifilisului”; și multe altele). 

3 Gilberto Perez, „The Rhetoric of «Fahrenheit 9/11»”, <http://www.rouge.com.au/12/rhetoric.html>, publicat în 
2008, accesat la 28 noiembrie 2018
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Dincolo de toate e plăcerea de a-și narativiza desfășurarea hermeneutică, de a-și 
pune în scenă aventura de hermeneut-detectiv. Felul în care anunță, de pildă, că ur-
mează să pună lupa pe nuvela de Adolfo Bioy Casares care a servit drept îndepărtată 
sursă de inspirație pentru „Anul trecut la Marienbad”, căutând în ea detaliile care le-
ar fi putut produce declicuri decisive lui Alain Resnais și Alain Robbe-Grillet, creează 
așteptări, creează spectacol, dramatizează ce urmează. Odată intrat bine în „Vertigo”, 
Șerban efectuează un bine regizat pas în lateral – o ieșire temporară din Hitchcock 
și o intrare în Truffaut, al cărui film din 1964, „La Peau douce”, conceput și filmat 
într-o perioadă în care Truffaut lucra asiduu la o carte de convorbiri cu Hitchcock, 
poartă urme clare ale acestei preocupări obsesive. Tot așa, dar mult mai neașteptat, 
ca să ilumineze cinemaul lui Wong Kar-wai, Șerban face un ocol prin cinemaul lui 
Marguerite Duras – mai exact, prin dipiticul format din „India Song” și „Son nom de 
Venise dans Calcutta désert”.

Comentând niște cuvinte de-ale lui Borges despre Bioy Casares, Alex. Leo Șerban 
le caracterizează (la pagina 291) drept „exact-extatice”.  Aceasta e și aspirația scrii-
turii lui: să fie exact-extatică. În paginile cele mai bune aș zice că reușește. De pildă, 
acest paragraf (de la pagina 320) în care ia temperatura reputației lui „India Song”: 
„Treizeci de ani mai târziu, filmul lui Marguerite Duras își păstrează, paradoxal, atât 
calitățile atribuite de adulatori, cât și defectele imputate de detractori: este o operă 
în același timp marcată de prețiozitate și artificial (particularități ale înseși litera-
turii lui Duras) cât și de temeritate și suflu original. Fadoarea, lentoarea și aerul său 
de seră tropicală îl fac, în continuare, insuportabil pentru unii; pentru alții, dimpo-
trivă, stranietatea lui generică, (mono)tonul obsesiv, caracterul hibrid și aluvionar, 
la granița dintre film și literatură, îl așază într-un capitol numai al lui, fără de care 
Cinematograful ar fi mai sărac.”

E interesant că, deși e un critic eminamente preocupat de formă, Șerban nu po-
sedă răbdarea sau metoda necesară analizei microscopice a unei succesiuni de cadre 
în înlănțuirea lor, a unui cadru lung în transformarea sau devenirea lui etc. – genul 
de analiză pionierată de André Bazin și dusă la perfecțiune de un David Bordwell. 
Atunci când caută posibile urme ale influenței lui Hitchcock în „La Peau douce” al lui 
Truffaut, el lasă nemenționat tocmai faptul – esențial – că filmul lui Truffaut e arti-
culat narativ, la nivelul decupajului regizoral, pe subiectivitatea optică a personajului 
lui Jean Desailly, pe lucrurile ce intră în câmpul lui vizual pe măsură ce-și întoarce 
privirea spre stânga, spre dreapta, în față etc. Vedem un personaj privind, apoi vedem 
ce vede: pe acest principiu este construit regizoral întregul film; este ceea ce face 
din el, la nivel stilistic, o pastișă după Hitchock, deși subiectul și întregul „conținut 
literar” sunt destul de nehitchcockiene. Analiza comparată a decupajelor regizora-
le la Hitchcock și Truffaut, un tip de analiză care cere un anumit tip de migală, este 
genul de lucru pe care nu-l găsim la Alex. Leo Șerban (după cum nu-l găsim nicăieri 
în critica românească pânâ după 2010).

Unele dintre aceste eseuri – în primul rând cel despre „Marienbad” și cel despre 
„Persona” – au o temă comună, care le leagă și de unele dintre cele mai bune eseuri 
din „Dietetica lui Robinson”, cum ar fi cel despre romanul lui Henry James „Comorile 
din Poynton”. Una dintre tradițiile artistice care-l fascinează cel mai tare pe Alex. 
Leo Șerban este o tradiție în care șlefuirea formală merge mână în mână cu evacua-
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rea semnificației. Este ceea ce aproape că se întâmplă la James în perioada lui târzie 
– cea de după 1900 (publicat în 1897, „Comorile din Poynton” se situează în pragul 
acestei perioade): devenite niște adevărate labirinturi de fraze alambicate pornite în 
căutarea unor hipersubtilități, romanele lui încep să lase loc pentru suspiciunea că 
ar putea fi niște labirinturi fără centru, sau, pentru a schimba metafora, niște cochi-
lii care au crescut, magnific spiralate, în jurul unei perle de miez care s-a volatilizat 
pe nesimțite. Dispariția asta – cu care se confruntă în „Marienbad”, cu care se con-
fruntă în „Persona” („Problema raportului hermeneutic nici măcar nu se mai pune. 
Persona este contemplarea unui spectacol în ziua în care teatrul este închis…”) – îl 
interesează în cel mai înalt grad pe Șerban. Dar nu e vorba despre jubilația unui for-
malist în fața unei arte care accede – sau e redusă – la condiția de formă pură. (Un 
astfel de formalist era Bordwell pe la începuturile lui – la vremea cărții lui despre 
Dreyer4.) Interesul lui Alex. Leo Șerban e de ordin spiritual (și e corect identificat ca 
atare de Horia-Roman Patapievici în introducerea lui la romanul postum „Litera din 
scrisoarea misterioasă”): el vede asta ca pe un fel de asceză.

Autogolirea ca exercițiu spiritual e o temă care poate fi regăsită la unii dintre 
moderniștii preferați ai lui Șerban, precum Susan Sontag sau (după cum amintește 
Patapievici) Paul Bowles (al cărui roman din 1949, „Cerul ocrotitor”, a apărut în 1996 
la editura Univers, în traducerea lui Șerban). Este una dintre temele lui „de autor” și 
ca atare conferă consistență celor o sută și ceva de pagini din „De ce vedem filme” 
care ies din ordinar.

Poate că a venit vremea publicării unei noi selecții de texte din critica lui Alex. 
Leo Șerban.

4 David Bordwell, The Films of Carl-Theodor Dreyer, University of California Press, 1981.
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De la farsa distopică à la Méliès din „Tintarella di luna“(1985), la orgia à la Mad Max 
din „Sodomites“ (1998), sau de la explorarea operatoricească, complet intimă, de re-
verie, din „Eva” (2005) și până la cele cinci lungmetraje ale sale - pline de transpira-
ție, sex, violență, intimitate și moarte - Gaspar Noé vine, în sfârșit, cu un film pe care 
scrie mare și lat ceea ce stătea pe buzele filmelor sale de la bun început: „NAȘTEREA 
ȘI MOARTEA SUNT DOUĂ EXPERIENȚE INCREDIBILE. VIAȚA ESTE BUCURIE 
TRECĂTOARE.“ Dar poate ar trebui să scrie „SUNT UN AUTOR CONSACRAT, AM 
ÎMBĂTRÂNIT ȘI NU-MI MAI PASĂ.“

Noé practică un tip de cinema extrem, provocator, controversat, care l-ar pune 
în aceeași oală cu nume precum Haneke, Catherine Breillat, Pasolini sau von Trier, 
piperat cu spectaculozitatea violenței practicată de Kubrick – pe care regizorul fran-
co-algerian îl citează adesea în filmele sale, vezi, de exemplu, secvența de final din 
„Ireversibil“/ „Irréversible“ (2002), purtată de „Simfonia a 7-a“ a lui Beethoven. 
Asemenea lui Kubrick, care își direcționează atenția pe indivizi iluminați în lumi 
decadente1, și universul lui Noé tratează lumi cosmopolit-hedoniste, în care tineri 
cu traume interioare, în urma sau datorită consumului de droguri, ajung în situații 
extreme. Excepție fac primele sale filme, „Carne“ (1991) și “Seul contre tous“ (1998), care 
– deși lipsite de droguri, tineri sau hedonism – sunt, fără îndoială, fataliste. În lipsa mor-
ții sau a propriei nașteri, personajele lui Noé își umplu existența cu plăceri trecătoare.

El spune despre „Odiseea Spațială 2001“ că „M-a uimit, m-a obsedat. Așa că mi-
am dorit să pot face un film care să le vorbească oamenilor așa cum mi-a vorbit mie 
filmul ăla.“2 Doar că direcția pe care o ia el, începând cu „Une expérience d’hypnose 
télévisuelle“ (1995), în care doi prezentatori, plasați în fața unei cortine roșii de tipul 
„Twin Peaks“, ți se adresează direct, încearcă să te hipnotizeze, e mai degrabă una 
narcotic-onirică, lipsită de rigiditatea lui Kubrick. Acea rigoare a formei care, prin 
grandoarea și viziunea violentă și nihilistă, se transpune în mintea privitorului drept 
un spectacol, e înlocuită la Noé de un demers mai degrabă impresionist, de cufun-
dare într-un spațiu incontrolabil – asociat cu consumul de droguri – a personajelor 
și transmiterea stărilor interioare într-o manieră cât mai autentică cu putință unui 
public prins în trip. „Ce mă interesează pe mine e transa hipnotică pe care i-o poți 
induce spectatorului. Când faci un film și funcționează, ești asemenea unui șaman, 
unui hipnotizator.“3 

Mișcările sale consacrate de cameră ținută în mână, fluide, aproape în bătaia vân-
tului au rolul de a traduce stări. În secvența de început din „Irréversible“, de exemplu, 
în care personajul lui Vincent Cassel, Marcus, coboară în clubul Rectum pentru a-l 
căuta pe agresorul iubitei sale, camera îl urmărește într-un un ritm amețitor și, ast-

1 Edward Rothstein, „CONNECTIONS; Kubrick and Beethoven, a Marriage Made in Hell“, <https://www.nytimes.
com/1999/03/15/movies/connections-kubrick-and-beethoven-a-marriage-made-in-hell.html> , publicat pe 15 mar-
tie 1999, accesat pe 26 octombrie 2018
2 Xan Brooks, „Gaspar Noé: ‚Six people walked out of Climax? No! I usually have 25%’“ <https://www.theguardian.
com/film/2018/may/22/gaspar-noe-six-people-walked-out-of-climax-no-i-usually-have-25> , publicat pe 22 mai 2018, 
accesat pe 26 octombrie 2018
3 https://letterboxd.com/film/a-hypnotic-television-experience/

Să îl îngropăm  pe Gaspar Noé?

de Emil Cătălin Vasilache

6_Studiu critic



154

fel, îi împrumută delirul, augmentează confuzia. Într-un film precum „Eva“, camera 
planează delicat deasupra subiectului și, asemenea unor fotografii adolescentine cu 
persoana iubită, transpun o oarecare tandrețe și grijă față de subiect. „Enter the Void“ 
(2009) e poate cel mai îndrăzneț film al său din punct de vedere formal: premisa e o 
călătorie onirică, post-mortem. Aici persotnajul principal este împușcat de poliție în 
timpul unei capturi de droguri, iar conștiința sa, precum spune și „Cartea tibetană a 
morților“ – referențiată în film – planează deasupra unui Tokyo dezolant și saturat 
de culori neon, camera împrumutând unghiul subiectiv al acestei conștiințe. 

La nivel tematic, filmele sale, deși bombastice din punct de vedere formal, par să 
se apropie de indivizi cu o apetență spre intimitate și infatuare, care, puse în con-
trast cu lumea de multe ori metropolitan-hedonistă, îi scoate în față ca pe niște ca-
ractere aparte. Un alt arhetip omniprezent în opera sa este figura macistă, de obicei 
un tânăr tuns scurt, impulsiv, egocentric și prins într-o problemă legată de o relație 
pe care, într-un fel sau altul a pierdut-o într-o împrejurare nefavorabilă, alimentată 
de promiscuitate sau consum de substanțe. Acestuia i se atribuie adesea o oarecare 
tandrețe, deci cele două arhetipuri formează un întreg. În „Irréversible“ e vorba de 
Marcus, care este pe de o parte violent, histrionic, iar pe de altă parte sensibil, grijuliu 
și afectuos. În „Dragoste“ / „Love“ (2015) e Murphy (Karl Glusman), un tânăr care este 
la fel, tot imatur, impulsiv, promiscuu, care rememorează relația cu Electra (Aomi 
Muyock), pe care a pierdut-o pentru totdeauna. Părul tuns scurt, geaca de infanterist 
american a băiatului – pe care o poartă și regizorul în nenumărate ocazii – precum și 
recurența acestui arhetip, presupune o implicare de autor a lui Noé în poveștile sale.

Deci putem vorbi de un cinema de autor, infuzat de dezolare și narcotice, un fel 
de fantezie psihoactivă pe modelul „Suferințele tânărului Werther“ (J.W. Goethe), dar 
căruia i se adaugă un apetit pentru violență și cruzime care, discutabil, este gratuită. 

„Climax“ apare ca un experiment ce folosește tropi ai genului horror, cu mișcări 
de cameră fluide, fragilitate emoțională în personaje extrovertit-hedoniste – în cazul 
ăsta un grup de dansatori sechestrați într-un spațiu aparent abandonat și drogați 
fără voia lor. Filmul începe în tradiția „Irréversible“, cu generic și cadrul de final, care 
prevestește – dacă nu ai citit deja cronicile – ceea ce urmează să se întâmple. Apoi, 
într-un ecran de televizor filmat, avem casetele cu audițiile celor ce joacă în film. 
Fiecare povestește despre sine, cum a ajuns aici, ce e în stare să facă pentru dans, 
ș.a.m.d. Una dintre fete povestește că a fugit din Berlin pentru că lumea dansului e 
mult prea saturată, colegul ei de cameră își turna picături de LSD pe ochi și ea a zis 
că e prea mult, așa că iat-o aici. Cam așa ne pregătește regizorul în legătură cu lu-
mea în care urmează să intrăm. Lume deloc surprinzătoare dacă urmărești de ceva 
timp filmele sale. 

După o secvență de spectacol-coregrafie care îți face o imagine despre cum ar 
arăta filmele lui Vincente Minnelli dacă ar fi luat ecstasy, ni se prezintă indirect per-
sonajele. Angoasele, fricile și preocupările lor sunt dedramatizate și reduse la nivel 
de banter. Personajele încep să se simtă rău și realizează că li s-a pus ceva în sangria 
din care băuseră toată noaptea. Tonul filmului se schimbă brusc și începe o operați-
une à la Agatha Christie în căutarea celui sau celei ce i-a drogat. Muzica – diegetică 
– ce până atunci se păstra pe partea mai luminoasă a lucrurilor, dintr-odată capătă 
o nuanță dark, iar universul acela devine cel mai rău coșmar al unui club-goer. Toate 
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sentimentele mai puțin plăcute, resimțite în genul ăsta de spațiu claustrant, întune-
cat și gălăgios sunt duse la extrem. Energiile sexuale devin fatale – sau dimpotrivă, 
salvează – iar tema avortului este tratată cu același factor de superficialitate spec-
taculoasă cu care ar fi reprezentată într-un film horror de serie B. Nebunia, măcelul 
și paranoia acestor dansatori se petrece pe același fundal sonor ca și până acum, ce 
acompaniază coșmarul într-un ritm amețitor și distructiv emoțional. 

Emmanuelle (Claude Gajan Maull), care e bănuită inițial că ar fi responsabilă de 
drogarea tuturor, își închide copilul într-o cameră pentru a-l proteja, iar apoi încuie 
ușa cu cheia. Repercusiunile acestui eveniment sunt evidente. Holurile clădirii în care 
se află sunt întunecate și aduc a casă bântuită, dar nu sunt prea departe de un hol 
de club, cu care spectatorii sunt probabil mai familiari. Unii dintre dansatori devin 
violenți, iar pe lângă paranoia găsirii responsabilului, micile neînțelegeri, conflicte 
amoroase ș.a.m.d. lasă un loc fertil nebuniei pe care regizorul, asemenea unui unchi 
dubios la un party cu adolescenți, o lasă liberă și o admiră glorios. În ceea ce privește 
violența, „Climax“ se folosește, la fel ca „Irréversible“, de cadre lungi, care îți men-
țin atenția pe subiect, singura opțiune fiind închiderea ochilor, ori mutarea privirii 
altundeva decât pe ecran. Ceea ce diferă în „Climax“ este miza. Dacă „Irréversible“ 
conținea un cadru-secvență în care personajul Monicăi Bellucci era agresată fizic și 
sexual într-un pasaj parizian, urmând ca, prin narațiune, să dezvolte povestea inti-
mă între ea și partenerul ei, „Climax“ se dezice de povești personale, dar păstrează 
fragilitatea emoțională – simptome ale superficialității vieții de club.

Deși în „Climax“ avem explorări succinte ale dorinței candide de atașament emo-
țional, intensitatea lor nu se rezumă la mai mult decât scurte replici înecate de dialo-
guri maciste și obiectificatoare despre dorințele sexuale ale unora sau altora. Filmul 
lasă în urmă acel mecanism narativ găsit în filmele anterioare ale lui Noé, ce încerca 
să emuleze ideea de poveste. Narațiunea venea ca un vehicul pentru trip-ul senzorial 
umplut cu violență, sex, droguri. De exemplu, ingeniozitatea inversării desfășură-
rii acțiunilor din „Irréversible“, ilustrarea unor teme universale precum pierderea, 
moartea, iubirea, ș.a. justifica parțial grotescul de pe ecran. În „Irréversible“, în pri-
mele zece minute de film suntem martorii unei secvențe unde unuia dintre personaje 
îi este spart capul prin lovituri repetate cu un stingător de incendiu. 

Pretenția că această formă liberă – pe alocuri împrumutând elemente de horror 
à la „Noaptea morților vii“/ „Night of the Living Dead“ (r. George A. Romero, 1968), 
alteori fiind un dance film pe Aphex Twin – ar motiva cele ce se întâmplă pe ecran 
ar fi prea mult. O poziție ceva mai superficial-euforică e necesară pentru a degusta 
filmul și, posibil, o bună parte a operei sale. „Climax“ e un trip gone bad ce se încheie 
asemenea oricărei nopți în care ai luat prea mult și credeai că n-o să se mai termi-
ne; cu un moment aproape angelic de intimitate, la care, în schimb, nu ajung toți. 
Paranoia sau cedarea în fața stimulilor de substanțe devin prin această formă liberă, 
îmbrăcată în petice ale filmului de gen, un testament al lui Gaspar Noé ca un autor 
cu formule consacrate, ce a ajuns la maturitate. Cât de superficiale ori catartice sunt 
filmele sale, asta depinde de o anumită sensibilitate a culturii drogurilor, de o afini-
tate la cultura de club și de o disponibilitate suficient de puternică pentru a pardona 
gratuitatea reprezentării unor teme triggering și problematice precum avortul, violul 
sau auto-mutilarea, în schimbul simulării unui trip.
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Studiul de față face parte dintr-o serie de dosare de analiză critică dedicate filmelor ro-
mânești incluse în programul de educație cinematografică non-formală pentru liceeni 
Éducation à l’Image, organizat de Societatea Culturală NexT și poate fi descărcat inte-
gral si gratuit de pe site-ul Editurii LiterNet.

„Iubiții noștri concetățeni… ai noștri spectatori“
În „Videograme dintr-o revoluție“, Harun Farocki și Andrei Ujică ne arată de trei ori 
momentul în care prim-ministrul lui Ceaușescu, Constantin Dăscălescu, anunță de la 
balconul CC-ului demisia guvernului său. Farocki și Ujică ne arată acest moment așa 
cum a fost filmat, din trei unghiuri diferite, de trei camere video. După care totul se 
reia încă o dată. De fapt, Dăscălescu însuși își mai face o dată anunțul, ca să-l poată 
înregistra și camera Televiziunii Române, care prima dată nu fusese pregătită. Iată 
un exemplu foarte clar și incontestabil de eveniment istoric pe care televiziunea îl și 
modifică în timp ce-l reflectă sau îl documentează. Dacă n-ar fi existat televiziunea, 
evenimentul istoric în cauză ar fi constat în anunțarea de către Dăscălescu, o sin-
gură dată, a demisiei sale, cu tot cu guvernul pe care-l conduce. Dar, scriind această 
pagină de istorie, televiziunea a și intervenit asupra istoriei, schimbând-o ușor: n-a 
mai  înregistrat un prim-ministru dându-și demisia, ci un prim-ministru dându-și 
demisia de două ori. 

Televiziunea introduce în revoluție elemente de teatru: participanții la eveni-
mente fac repetiție înaintea unui moment important (ca revoluționarii din studio-
ul 4 înaintea primei intrări în direct) sau reiau o acțiune special pentru cameră (ca 
Dăscălescu). De altfel, fie la balconul CC, fie în studioul 4 al Televiziunii Române, pe 
parcursul filmului lui Farocki și al lui Ujică pot fi văzute multe fețe cunoscute pu-
blicului românesc fie din lumea teatrului local, fie din cinematografia autohtonă. 
La un moment dat, în cursul zilei de 24 decembrie 1989, un întreg grup de actori și 
cântăreți înlăcrimați cântă la televizor „O, ce veste minunată!“, înainte ca unul din-
tre ei (Florin Piersic) să se adreseze camerei: „Iubiții noștri concetățeni… Ai noștri 
spectatori…“ Amestecul noțiunilor de „cetățeni“ și „spectatori“ nu e nepotrivit în 
cazul acestei revoluții.

Dacă nu e greșită afirmația că televiziunea introduce în procesul revoluționar un 
element de teatru, atunci e explicabil faptul că, la vederea unora dintre aceste mo-
mente înregistrate, unii spectatori, dată fiind și distanța temporală care s-a acumu-
lat între ei și evenimente, vor avea tendința să caute analogii cu genuri și registre 
dramatice, ba chiar cu anumite piese de teatru sau filme de ficțiune. (Asta fără a uita 
vreo clipă că, la Revoluția Română, gloanțele au fost adevărate, morții au fost ade-
vărați.) Prima dată când Constantin Dăscălescu își dă demisia, e un moment istoric; 
a doua oară când și-o dă, ca s-o capteze și camera Televiziunii Române, repetarea 
îi conferă un ușor colorit de farsă. În noaptea de 22 spre 23 decembrie, în biroul de 
la CC transformat în punct de comandă militar, generalii Gușe (șef al Marelui Stat 
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Major al Armatei Române) și Vlad (șef al Securității Statului) au un dialog despre 
niște elicoptere bănuite a transporta „teroriști“, dintre care, după cum i se rapor-
tează lui Gușe la telefon, opt au fost doborâte. Pe spectatorii care cunosc filmul de 
ficțiune din 1964 al regizorului american Stanley Kubrick, „Dr. Strangelove or: How 
I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb“/ „Doctor Strangelove sau Cum am 
învățat să nu mai fiu îngrijorat și să iubesc Bomba“, dialogul lor îi poate trimite la 
generalii din film. Ignorând sau neauzind sugestia generalului Gușe cum că elicopte-
rele ar proveni dintr-o bază subterană pe care ar fi amenajat-o Ceaușescu („Ăștia au 
fost niște demenți. Noi n-am știut.“), generalul Vlad insistă, vorbind spre cameră și 
arătând spre colegul său, că elicopterele trebuie să fie „ori ale dânsului, ori ale mele“, 
dar „eu n-am avut decât trei“. În pofida atmosferei grave, de front, care domnește 
la punctul de comandă de la CC, Vlad însuși pare să găsească ușor absurdă povestea 
acestor elicoptere de care nimeni nu poate răspunde. Chiar îl pufnește – ușor – râsul. 

Într-o altă secvență, un reporter de la TV Novi Sad (din ceea ce pe-atunci era 
Iugoslavia) întreabă niște revoluționari (militari amestecați cu civili) ce încearcă 
să spună unul din cei doi suspecți pe care i-au capturat. „Spune că nu e terorist“, 
răspunde un revoluționar (în engleză). „Și?“, insistă reporterul. „Și e terorist“, 
răspunde revoluționarul. Ce spune revoluționarul sugerează un raționament circular, 
potrivit căruia însuși faptul că suspecții se declară nevinovați le demonstrează 
vinovăția. După cum am putut constata un pic mai devreme, pentru revoluționari, 
faptul că actul de identitate al unuia din prizonieri e nou este în sine un indiciu, dacă 
nu chiar o dovadă, că acesta e fals. Ce li se întâmplă celor doi bărbați căzuți în mâi-
nile revoluționarilor e oribil: sunt maltratați, nimeni nu-i ascultă, sunt considerați 
teroriști orice ar spune, viețile lor par să fie în mare pericol. Oroarea e cât se poate 
de reală, dar, în același timp, raționamentele revoluționarilor (teroristul e terorist 
inclusiv fiindcă zice că nu e, buletinul lui e fals pentru că e nou) ar putea fi desprinse 
dintr-o comedie foarte neagră despre o putere politică discreționară. 

Așadar, deși implică suferința și moartea reală a unor oameni reali, unele mo-
mente îi pot trimite pe unii spectatori la genuri și registre dramatice ca farsa, tea-
trul absurdului sau umorul negru. În după-amiaza zilei de 22 decembrie, când revo-
luția încă decurge fără violență, un personaj vrea să sublinieze într-un discurs cât 
de important este să se evite vărsarea de sânge, dar se bâlbâie și în loc de asta spu-
ne: „Să vărsăm în continuare sânge.“ Această bâlbă autentică a unei persoane reale 
care a participat la evenimente poate fi apreciată și ca un detaliu sau „efect“ artis-
tic, ironic-premonitoriu (mai spre seară chiar va reîncepe să curgă sângele), genul 
de detaliu pe care l-am putea găsi și într-o piesă de teatru, într-un film sau într-un 
roman despre Revoluție, introdus de dramaturg, scenarist sau romancier. A aprecia 
estetic un asemenea detaliu este oare nepotrivit sau indecent? A aprecia dialogul 
generalilor despre elicopterele pierdute prin analogie cu unele secvențe din „Dr. 
Strangelove“ (în care, tot așa, oarecum accidental, fără ca responsabilii să știe foarte 
bine ce se întâmplă, începe un război nuclear) este oare frivol, dovadă a unei lipse 
de pietate față de victimele revoluției? Sau sunt acestea efecte inevitabile în cazul 
unei revoluții care, datorită camerelor omniprezente, a avut o dimensiune puternică 
de reprezentație, de spectacol?
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În 2006, regizorul Radu Muntean a lansat „Hârtia va fi albastră“ – un film de ficți-
une care spune o poveste plasată în București, în timpul Revoluției (și inclusiv în 
spațiile-cheie ale acesteia: Televiziunea Română și clădirea Comitetului Central). 
E evident că Muntean și coscenariștii săi, Răzvan Rădulescu și Alexandru Baciu, au 
studiat cu atenție „Videograme dintr-o revoluție“ (pe lângă alte documente video, 
nefolosite de Farocki și de Ujică în filmul lor). În „Hârtia va fi albastră“ e reconstituit 
acel moment în care niște revoluționari se conving că au prins un terorist, inclusiv 
pe motiv că buletinul acestuia „e nou, e fals“. Unul dintre revoluționarii din grupul 
respectiv, jucat de actorul Gabriel Spahiu, seamănă ca apariție cu un bărbat neiden-
tificat care poate fi văzut în „Videograme dintr-o revoluție“ (într-un material video 
filmat în dimineața de 23 decembrie), apărând Televiziunea Română cu arma în 
mână, nu se știe de cine. Persoana reală din videograma lui Farocki și a lui Ujică e o 
apariție fugară și mută, dar frapantă (imaginea 31): cu felul sigur în care mânuiește 
arma, cu bandana de pe frunte și cu țigara care-i rămâne înfiptă în colțul gurii în timp 
ce trage foc după foc, e ca și cum ar juca într-un film de acțiune care rulează la el în 
cap – ceva în genul filmelor americane de război care, înregistrate pe casete video, 
circulau ca marfă de contrabandă în România anilor ’80. Personajul jucat de Spahiu 
în „Hârtia va fi albastră“ nu poartă bandană, dar trage în același fel – cu aplomb, ba 
mai mult, ca și când s-ar simți bine, ca și când l-ar interesa și „impresia artistică“ 
lăsată de mișcările pe care le face – și tot fără să scoată țigara din gură (imaginea 32). 
Vocea foarte răgușită a unuia dintre revoluționarii care pot fi auziți în biroul de la CC 
al generalilor Gușe și Vlad („Dați, dom’le, un pic mai tare!“, spune vocea respectivă 
atunci când la televizor apare Nicu Ceaușescu) e un alt detaliu care se regăsește în 
„Hârtia va fi albastră“, unde actorul Ion Sapdaru joacă un revoluționar care în mod 
comic și-a pierdut vocea. Și dacă într-o luptă de stradă reală, a cărei înregistrare e 
inclusă în „Videograme“, linia de tir a combatanților e traversată de două femei cu 
plase de cumpărături (imaginea 33) și de un bărbat care pare ieșit pe stradă la plim-
bare, „Hârtia va fi albastră“ conține detalii comparabile, ca de pildă un bărbat intrând 
la metrou, în seara de 22 decembrie, cu un brad de Crăciun în mână (imaginea 34).

_31

_33 _34

_32
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Cea mai meditativă intervenție a voice-over-ului din filmul lui Farocki și al lui Ujică 
vine spre final și, tradusă în limba română, sună astfel: „De la inventarea sa, filmul 
a părut să aibă menirea de a face vizibilă istoria. A fost capabil să reprezinte vizual 
trecutul și să pună în scenă prezentul. L-am văzut pe Napoleon călare, l-am văzut 
pe Lenin în tren: existența filmului era posibilă pentru că exista istoria. Aproape 
imperceptibil, ca și când am păși înainte pe o bandă Möbius, am ajuns pe partea 
cealaltă. Acum privim și ne spunem: dacă filmul e posibil, atunci și istoria trebuie 
să fie posibilă.“ Acest voice-over sugerează că, în mod paradoxal, tocmai faptul că un 
eveniment istoric ca Revoluția Română a fost atât de filmat, atât de documentat pe 
peliculă (dar mai ales pe casete), îl face să pară mai ireal.

Cum e cu putință acest lucru? De pildă, e rezultatul faptului că îi vedem pe revo-
luționari făcând un pic de repetiție cu câteva momente înainte de a intra în direct la 
Televiziunea Română, sau vedem că actul istoric al demisiei unui guvern, odată în-
deplinit, mai trebuie îndeplinit o dată, ca să-l vadă și lumea care se uită la televizor 
(cameramanii nu fuseseră gata prima oară). Din cauza televiziunii, evenimentul își 
pierde cumva din realitate – aceasta e alterată de toate aceste repetiții și reluări făcu-
te special pentru cameră. Odată cu multiplicarea înregistrărilor audiovideo, accesul 
nostru la lucrurile însele, la cum au fost ele cu adevărat, la ce s-a întâmplat acolo de 
fapt, ar trebui să fie mai simplu. Dar există o școală de gândire foarte influentă, potri-
vit căreia nu e deloc așa: e vorba despre școala așa-numitului scepticism postmodern 
(asociat, de pildă, cu scrierile filosofului francez Jean Baudrillard, foarte influente 
în anii ’80), potrivit căruia, departe de a înlesni accesul la adevărul unor lucruri sau 
evenimente, această proliferare de camere, de înregistrări, de imagini, îl face cu atât 
mai imposibil: adevărul însuși dispare – se pierde orice distincție între adevăr și si-
mulacru („simulacru“ fiind unul dintre cuvintele-cheie ale lui Baudrillard). De altfel, 
Baudrillard însuși și-a intitulat un eseu (publicat în 1992, care este și anul premierei 
„Videogramelor“ lui Ujică și Farocki) „Gropile comune din Timișoara“. Titlul se refe-
ră la acele trupuri din Cimitirul Săracilor din Timișoara, care, dezgropate și filmate, 
au fost luate drept trupurile morților de la Revoluție, când de fapt aparțineau unor 
morți mai vechi. Povestea acestor gropi comune a alimentat estimările inițiale, mult 
exagerate, ale numărului total de morți: mii de persoane în Timișoara, zeci de mii 
în toată România. Numărul real al victimelor s-a dovedit ulterior a fi mult mai mic. 
Afacerea gropilor comune din Timișoara nu e menționată în „Videograme dintr-o 
revoluție“, dar, atunci când meditează la relația camerelor de filmare cu istoria – la 
cum acestea au făcut istoria nu mai ușor, ci mai greu de cunoscut –, voice-over-ul din 
filmul lui Farocki și al lui Ujică poartă un ecou baudrillardian.

Voice-over-ul ne informează că, prima dată când Ion Iliescu (viitor președinte al 
României în perioadele 1990-1996 și 2000-2004) a încercat să intre în direct de la bal-
conul CC-ului, în seara de 22 decembrie, lucrul acesta nu s-a putut realiza din cauza 
unei defecțiuni tehnice. Carul de reportaj care transmitea din Piața Palatului le-a dat 
legătura celor din studio, care s-au apucat să prezinte reacțiile internaționale (toate 
favorabile) cu privire la Revoluția Română, însă „brusc s-a reluat transmisiunea de 
la CC“, din balconul căruia nu mai vorbea acum Iliescu, ci fostul diplomat Dumitru 
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Mazilu. Un pic mai târziu – ni se povestește mai departe în voice-over –, Ion Iliescu 
a revenit la microfon, însă iar a avut loc o defecțiune și Televiziunea n-a reușit să-i 
transmită discursul. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Înregistrările nu ne spun. Ce 
se poate percepe în ele este starea de suspendare de imediat după căderea vechii 
puterii, când încep să se contureze nuclee rivale ale ceea ce-ar putea fi puterea de 
mâine. Prin montaj, „Videograme dintr-o revoluție“ îi poziționează pe Ion Iliescu 
și Dumitru Mazilu în centrele a două astfel de nuclee. În următoarele minute, prin 
ceea ce se cheamă „montaj paralel“, Farocki și Ujică ni-i vor arăta când pe Mazilu, 
când pe Iliescu, amândoi la CC, dar în încăperi diferite, fiecare în centrul unui grup, 
schițând programe. Pe lângă impresia de simultaneitate, acest montaj creează și o 
impresie de concurență: pare să conteze care din cei doi se mișcă mai repede, tot 
așa cum mai devreme a părut să conteze faptul că Mazilu reușise să intre în direct 
de la balconul CC-ului, în timp ce Iliescu își ratase de două ori intrarea – în termeni 
sportivi, „ratase startul“. (În această stare de suspendare dintre căderea unei pu-
teri și instalarea alteia, lupta sau întrecerea pentru accesul la putere pare să impli-
ce, după cum a observat Dan Perjovschi, și lupta sau întrecerea „pentru stăpânirea 
imaginii“, pentru accesul la vizibilitatea TV.)

Montajul paralel scoate în evidență și unele diferențe de viziune dintre cei doi, 
înregistrate de cameră: pentru Dumitru Mazilu nu încape discuție că, începând cât 
mai curând posibil, țara trebuie să se numească România (și nu Republica Socialistă 
România, cum se numise în epoca Ceaușescu), în timp ce Ion Iliescu pare să stea în 
cumpănă dacă includerea cuvântului „socialistă“ în denumirea unei noi structuri de 
conducere e sau nu o idee bună; cu alte cuvinte, Mazilu pare să creadă că România 
trebuie s-o rupă definitiv cu trecutul ei ceaușist, să renege cu totul acest trecut, în 
timp ce Iliescu se arată mai puțin convins.

Rezultatul luptei – dacă a fost într-adevăr o luptă, așa cum dă impresia monta-
jul paralel al lui Farocki și al lui Ujică – îl cunoaștem: peste câteva luni, Ion Iliescu 
avea să devină președintele României, în timp ce Dumitru Mazilu avea să părăseas-
că definitiv arena. Dar cum anume s-a decis acest rezultat și în ce măsură s-a decis 
în cele câteva zile și nopți pe care se întinde acțiunea filmului lui Farocki și al lui 
Ujică? Aceste „videograme“ nu ne pot spune. Lucrurile nu se decid undeva unde 
camerele de filmare au acces. Camerele de filmare înregistrează cel mult umbre-
le, reflexiile, ecourile mișcărilor decisive pentru mersul lucrurilor. În prima parte 
a filmului, spectacolul proliferării camerelor de amatori, care dislocă autoritatea 
camerei oficiale a regimului Ceaușescu, provoacă euforie: pare să anunțe o lume 
în care toate privirile vor conta, toate unghiurile de vedere, și împreună vor face ca 
lumea această să fie perfect vizibilă, vizibilă până în ultimul ei colțișor. Euforia e 
însă înșelătoare. Nu numai că la sfârșit, când avem o nouă putere, avem din nou și 
o cameră oficială, singura căreia i se permite să documenteze (în condițiile impuse 
de putere) procesul și execuția soților Ceaușescu, în timp ce restul camerelor nu 
pot face altceva decât să-i preia imaginile; dar nici până atunci, când lumea părea 
dintr-odată să se fi umplut de camere care se mișcau în libertate, nu fusese de fapt 
o lume transparentă. „La noapte va fi zi în această piață și în acest oraș în care a 
fost întuneric“, promisese cineva de la balconul CC-ului, în după-amiaza zilei de 22 
decembrie, explicând că piața urma să fie iluminată abundent cu reflectoare, gru-
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puri electrogene etc. Dar noaptea care venise apoi peste piață fusese luminată mai 
ales de focuri de armă. În direct la Televiziunea Română, partea superioară a clădirii 
Muzeului Național de Artă (fostul Palat Regal) fusese ciuruită de gloanțe, pe motiv 
că acolo se aflau teroriști care trăgeau asupra CC-ului și asupra mulțimii din piață. 
Dar camera de filmare, scrutând clădirea, nu înregistrase niciun semn clar de acti-
vitate teroristă, ci doar steaguri albe și tricolore fluturând la una dintre ferestrele 
de la etajele superioare și pe acoperiș, în timp ce din piață se auzeau, amplificate la 
portavoce, ba apeluri la încetarea focului („Acolo sunt militarii noștri! Sunt militarii 
noștri sus! Trageți în ai noștri, fraților!“), ba recomandări făcute civililor („în numele 
Comadamentului“) de a nu sta în calea armatei, ci de-a o lăsa „să se desfășoare, să 
distrugă ultimele elemente criminale“. Promisiunea nu fusese îndeplinită: filmarea 
Revoluției nu făcuse lumină.
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Un festival care încearcă sintetizarea activității revistei Film Culture și a celor 79 de 
numere lansate între 1955 și 1996 ar putea părea o încercare pseudo-exhaustivă și 
facilă din cauza mai multor factori. Când subiectul Film Culture este abordat, vor-
bim nu atât despre o revistă, cât despre o comunitate de critici de film, artiști vi-
zuali, cineaști și despre mai multe mișcări și entități culturale care s-au format sub 
egida sau împreună cu Film Culture, precum grupul New American Cinema, mișcarea 
Fluxus, Film-Makers’ Cinemateque, mișcarea beat și Anthology Film Archives, toate 
catalizate de entuziasmul neobosit al așa-numitului „părinte al cinemaului de avan-
gardă“, Jonas Mekas. Astfel, pentru a rezuma activitatea și moștenirea Film Culture, 
prezentarea filmelor realizate în cadrul acestei comunități efervescente este la fel 
de relevantă precum prezentarea textelor teoretice care au fost publicate în cadrul 
ei, a identității vizuale pe care revista și-a format-o datorită lui George Maciunas și 
a modalităților prin care iconoclastul Jonas Mekas a reușit, alături de colaboratorii 
săi, să finanțeze revista și nu numai. Festivalul berlinez Edit Film Culture! nu numai 
că a reușit să curatorieze impecabil două săptămâni de proiecții (8-22.07.2018) și o 
galerie în care crâmpeie din istoria iconicei reviste au fost prezentate, dar a reușit să 
surprindă eclectismul politicii editoriale coordonate de Mekas și a sferelor de interes 
a redacției prin organizarea unor evenimente conexe și prin formularea unei provo-
cări intelectuale pe care echipa Film Culture a lansat-o publicului, anume aprofun-
darea și reinterpretarea relației dintre cultură și film, de data aceasta în secolul XXI: 
„În niște vremuri în care filmul însuși a devenit subiectul unei noi și neanticipate 
configurații digitale, te îndemnăm să ni te alături: alterează, redefinește, revizuiește, 
regândește și renegociază relația dintre film și cultură.“1

Douăzeci și doi de ani mai târziu, însă, efervescența Film Culture s-a stins, iar moș-
tenirea ei, legal vorbind, s-a fragmentat în mai multe instituții. Festivalul s-a clădit 
pe colaborarea dintre echipa de organizare și o listă de instituții culturale importante 
pe plan mondial, printre care Institutul Harun Farocki, Arsenal – Institut für Film 
und Videokunst, SAVVY Contemporary, silent green Film Feld Forschung, Institutul 
Cultural Lituanian, editura Spector Books din Leipzig și Centrul de Artă Vizuală 
„Jonas Mekas“ din Vilnius. Pe lângă retrospectivele propuse, Edit Film Culture! a in-
clus în program premiera celui mai recent scurtmetraj realizat de Jonas Mekas, „Film 
Culture Is Rolling“, lansarea ultimului număr din revista germană Filmkritik, care a 
fost amânat timp de 33 de ani din cauza lipsei de fonduri și reeditat de Institutul 
Harun Farocki anul acesta, și lansarea numărului 80 din Film Culture, proiect abando-
nat în 1996 din cauza lipsurilor financiare și reeditat în 2018 de către editura Spector 
Books, editură care s-a ocupat și de publicarea mai multor cărți scrise de Jonas Mekas, 
printre care Scrapbook of the Sixties (2016 + o ediție specială în 2017), I Had Nowhere 
to Go (2017) și Conversations with Filmmakers (2018).

Din păcate, timpul pe care eu l-am petrecut în Berlin a fost mult mai scurt decât 
perioada de desfășurare a festivalului, reușind să petrec doar trei zile la expoziția 
organizată în galeria SAVVY Contemporary și două zile la cinematograful Arsenal.

1 Catalogul festivalului Edit Film Culture!, p. 4.

Foto: Hallelujah the Hills (r: Adolfas Mekas, 1963)
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SAVVY Contemporary a fost gazda expoziției curatoriate de echipa festivalului. 
Salonul era organizat astfel încât spectatorii să poată urmări filmele care erau pro-
iectate fie pe pereți, fie la televizoarele Sony. Astfel, mesele pe care erau afișate 
(destul de haotic) fotografii cu redacția Film Culture, pagini de revistă, documente 
(printre care prima declarație a grupului New American Cinema și o scrisoare-dona-
ție de la Martin Scorsese către Jonas Mekas), erau centrate, în spatele sălii existând 
marea atracție a galeriei: colecția completă de numere Film Culture pe care publicul 
le putea citi. Printre filmele-exponat s-au numărat cunoscutele „Flaming Creatures“ 
(r. Jack Smith, 1963) și „Pull My Daisy“ (r. Robert Frank și Albert Leslie, 1959), expe-
rimentele vizual-urbane „Go! Go! Go!“ (r. Marie Menken) și „Bridges Go Round 1 & 
2“ (r. Shirley Clarke, 1958), „Rituals in Transfigured Time“ (1946) al Mayei Deren și 
„Film Culture Is Rolling“.

„Film Culture Is Rolling“ vine ca un rezumat de un minut al experienței lui Jonas 
Mekas în calitate de redactor coordonator al revistei Film Culture. Scurtmetrajul în-
cepe cu un cadru în care câteva exemplare abia ies din tipar, urmând un cadru care 
îl prezintă pe un tânăr (probabil Adolfas Mekas) întinzând două pălării, o mișcare 
bășcălioasă precedată de un intertitlu care clarifică – „strângând bani pentru Film 
Culture“. Urmează secvențe în care Mekas prezintă, în clasica lui combinație interti-
tlu-secvență infuzată cu poezie, procesul de muncă – el la birou, o conversație, saci 
plini de reviste care așteaptă să fie ridicate de curier și trimise la abonații revistei. Al 
doilea și al treilea intertitlu funcționează ca mostră din principalele teme recurente 
din filmografia cineastului: conexiunea om-natură, adesea însoțită de un elogiu al 
mediului rural în care Mekas a copilărit și o chestionare a identității sale, un litua-
nian pierdut în haoticul New York („M-am plimbat până în centru și m-am gândit la 
copilărie, la Lituania, păduri, la toate mirosurile și sunetele și m-am întrebat ce caut 
aici.“ și „Te duci afară, te uiți la soare. Apoi te întorci acasă și nu mai poți lucra, ești 
impregnat cu acea lumină“).

Selecția de filme prezentată la Arsenal a venit ca un tribut adus lui Alf Bold, angajat 
al cinemaului (pe când se numea Friends of the German Film Archieve) și persoană 
cheie în relația dintre filmul american de avangardă și publicul german. Bold, care 
lucra acolo ca plasator, era un pasionat al filmului de avangardă și, la un moment 
dat, a redecorat un birou astfel încât să imite un cinema, a luat un proiector și a în-
ceput să organizeze proiecții cu filme de avangardă pe care le curatoria în calupuri. 
Acel birou a devenit cunoscut drept A2 (Arsenal 2), iar Alf Bold a devenit o întruchi-
pare germană a lui Amos Vogel și a muncii lui pentru Cinema 16. Edit Film Culture! a 
prezentat reproduceri ale calupurilor prezentate de Bold la A2 și filme ale artiștilor 
pe care el îi admira. Printre calupurile prezentate se numără unele care urmăresc 
un singur artist – Marie Menken, Maya Deren, Nan Goldin, Stan Brakhage, cât și ca-
lupuri care combină filme sub umbrele conceptuale, estetice etc. – calupul Portraits 

Expoziția Edit Film Culture!

Alf Bold, părintele spiritual al Arsenal 2
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1 cuprinde lungmetrajul „Portrait of Jason“ (r. Shirley Clarke, 1967) și scurtmetrajul 
„Puce Moment“ (r. Kenneth Anger, 1949), iar calupul 28.7.1991: By Bruce Conner and 
Others. Found Footage Films Presented by Alf Bold include, precum anunță și titlul, 
scurtmetraje care utilizează material de arhivă realizate de Bruce Conner, Pier Paolo 
Pasolini, Fred Marx și Anita Thacher. 

Fiind un entuziast al filmului american de avangardă, selecția-tribut care se proiec-
ta la Arsenal mi-a atras atenția și disponibilitatea mult mai mult decât Muzeul de 
Film și Televiziune aflat la un etaj mai sus, reușind astfel să particip la două proiecții: 
Experimental Comedy, un double-bill care a inclus scurtmetrajul canadian „A & B in 
Ontario“ (r. Joyce Wieland și Hollis Frampton, 1966/1984) și „Hallelujah the Hills“ (r. 
Adolfas Mekas, 1963), și proiecția tribut adusă lui Stan Brakhage care a inclus seria 
de scurtmetraje „Scenes from Under Childhood“ (1967-1970).

„A & B in Ontario“ este o compilație de material filmat de două camere Bolex în 
momentul în care Joyce Wieland și Hollis Frampton au început un simpatic joc de-a 
filmatul. Scurtmetrajul începe cu secvențe din interior și alternează cele două mate-
riale (care devin unghiuri subiective, ambii subiecți fiind și operatori) într-o ordine 
logică: operatorul camerei A filmând operatorul B și vice-versa. Cei doi cineaști reu-
șesc ilustrarea unui dialog vizual care, din când în când, devine un joc competițional 
care imită trasul cu arma (un singur exemplu: minutul 3, când Joyce Wieland intră 
peste Hollis Frampton și acesta își scoate rapid camera de filmat). 

Scurtmetrajele care formează seria „Scenes from Under Childhood“ fac parte din 
experimentele cinematografice în care Stan Brakhage a renunțat la sunet; conceptul 
din spatele celor patru scurtmetraje este un atac la adresa imaginii copilăriei idilice 
și artificiale pe care actrița Shirley Temple a promovat-o (sau, mai bine spus, care a 
fost promovată prin ea)2, fapt menționat și de Uli Ziemons, coordonatorul progra-
mului Berlinale Forum Expanded, în timpul introducerii filmului. Miza estetică, însă, 
este aceea de a elibera ochiul de normele limbajului vizual, o inocență a privirii pe 
care Brakhage o atribuie copilăriei. „Imaginați-vă un ochi care nu e condus de legile 
perspectivale impuse de om, un ochi lipsit de prejudecățile legilor compoziției, un 
ochi care nu răspunde la numele lucrurilor, ci vrea să cunoască fiecare obiect pe care 
îl întâlnește prin intermediul aventurii percepției. Câte culori există într-un câmp cu 
iarbă pentru un bebeluș care încă nu cunoaște noțiunea de «Verde»? Câte curcubee 
poate crea lumina pentru un ochi nemediat? Imaginați-vă o lume căreia îi dau viață 
o mulțime de obiecte de neînțeles și care licărește datorită unor nenumărate varia-
țiuni de mișcări și gradații de culoare. Imaginați-vă o lume de dinainte de «la înce-
put a fost cuvântul». (...) Dar nimeni nu poate merge vreodată înapoi, nici măcar în 
imaginație. După pierderea inocenței, doar cunoașterea ultimă poate balansa bătaia 
pivotală. Totuși, sugerez că există o căutare a cunoașterii străină de limbaj și fundată 
pe un tip vizual de comunicare, revendicând o dezvoltare a centrului optic al minții și 

2 Suranjan Ganguly  - „Adventures in Perception: Stan Brakhage in His Own Words“,
https://www.criterion.com/current/posts/4956-adventures-in-perception-stan-brakhage-in-his-own-words

Joyce Wieland, Hollis Frampton și Stan Brakhage
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depinzând de percepție, în sensul originar și cel mai adânc al termenului.“3 Cadrele 
din „Scenes from Under Childhood“ sunt montate atât de rapid și au o durată atât 
de scurtă încât devin neinteligibile, părând însă să formeze un corpus omogen. De 
cele mai multe ori acestea sunt stilizate astfel încât să facă spectatorul conștient de 
artificialitatea mediului cinematografic – vedem imagini ieșite din planul de sharf, 
negative ale peliculei pe care se adaugă diferite filtre de culoare, supraimpresiuni, 
repetarea cadrelor etc. Rezumatul pe care tocmai l-am făcut nu ar surprinde o per-
soană familiarizată cu cinemaul lui Brakhage, un regizor care a oferit un fundal teo-
retic intelectual, adesea greoi, operei sale. De la regândirea experienței senzoriale pe 
care vizionarea unui film o presupune, propunerea unui nou limbaj cinematografic 
care deseori se intersecta cu pictura și până la introducerea materialelor video medi-
cal-documentaristice în contextul unui experiment care propune obișnuirea ochiului 
cu imagini inconfortabile, semnătura „by Brakhage“ este umbrela uneia dintre cele 
mai iconoclaste filmografii din istoria cinemaului.

„Hallelujah the Hills“, filmul cu care Adolfas Mekas a debutat în 1963, rămâne una 
dintre capodoperele grupului New American Cinema și o alegere excelentă pentru 
calupul Experimental Comedy, deoarece lungmetrajul excelează în parametrii ambelor 
tradiții. Jack (Peter H. Beard) și Leo (Marty Greenbaum) sunt doi tineri care au cur-
tat-o pe Vera (jucată de actrițele Sheila Finn și Peggy Stefans), însă atitudinile lor de 
pierde-vară au făcut-o pe fată să se căsătorească cu Gideon (Emsh, așa cum apare po-
reclit în genericul filmului, primul indiciu că e vorba de un film cu prieteni), premisă 
anunțată în primul intertitlu. După un cadru în care îi vedem pe cei doi protagoniști 
masculini plimbându-se într-o pădure fără niciun scop precis, urmează un gros-plan 
cu chipul lui Gideon care face trimitere directă la limbajul cinematografic al filmu-
lui mut – numele personajului apare peste un cadru înghețat și ulterior personajul 
privește în cameră; aceasta este numai una dintre trimiterile și citatele din cinemaul 
mut pe care Adolfas Mekas le folosește în filmul său, o comedie slapstick sonor. 

Marc Siegel a introdus filmul prin citate din cronica lui Jean-Luc Godard din 
Cahiers du Cinéma, dintre care unul este foarte relevant pentru modul în care Adolfas 
Mekas își structurează filmul ca un tribut al perioadei mute a cinemaului: „Filmul lui 
(Adolfas Mekas), realizat după buna metodă clasică a unei idei pentru fiecare cadru, 
are minunatul aer al proaspetei ingenuități și abilei drăgălășenii.“4 Este foarte posibil 
ca această metodă a unei idei pentru fiecare cadru pe care o menționează Jean-Luc 
Godard să fie o caracteristică pe care André Bazin o atribuie filmelor mute realizate 
înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, notând: „Fragmentarea planurilor nu 
avea alt scop decât acela de a analiza evenimentul în funcție de logica materială sau 
dramatică a scenei“5. Definiția lui Bazin se aplică perfect filmului lui Adolfas Mekas;  
tributul a fost gândit încă de la nivelul de formă, însă conținutul este cel care de-
3 Stan Brakhage, „ Metaphors on Vision, Essential Brakhage – Selected Writings On Filmmaking (ed. Bruce R. 
McPherson)“, Documentext, New York, 2001, p. 12., traducere realizată de Andrei Rus și inclusă în lucrarea sa de doc-
torat „Filmul jurnal“, UNATC, 2012.
4 https://www.gartenbergmedia.com/dvd-distribution-and-sales/experimental-narratives-avant-garde-shorts/halle-
lujah-the-hills/
5 André Bazin, „Ontologie și limbaj“, Ce este cinematograful?, vol. 1, UNATC Press, București, 2014, p. 134.

Adolfas Mekas și slapstick-ul sonor
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săvârșește acest tribut – cadrele iris, intertitlurile (explicative, căci „Hallelujah the 
Hills“ este sonor) sau fragmentul din „Way Down East“ (r: D.W. Griffith, 1920) inserat 
cu rol de omagiu (și anunțat astfel printr-un intertitlu). 

Pe lângă integrarea anumitor citate în film, Adolfas Mekas recurge la ceva ce aș 
numi trucuri cinematografice autoreflexive. Un exemplu potrivit este dreptunghiul 
desenat pe peliculă în anumite momente (minutul 8, pe stradă, minutul 31, când un 
dreptunghi apare atât pe Jack, cât și pe Leo, în cadre diferite, sau minutul 60, când 
Jack și Leo aleargă cu un tort în mână), care pare să țină locul unui cadru strâns, 
cu scopul redirecționării atenției privitorului spre un anumit detaliu. Astfel, avem 
două dreptunghiuri – ecranul, parte din mediul în care un film se proiectează, și un 
ecran diegetic. Un alt truc găsim în secvența care îi prezintă pe Jack și Leo sub un 
copac, care debutează cu replica „Nu am văzut un film de zece zile“. Imediat după 
ce Leo rostește replica, cei doi par să se uite în gol și un cadru cu profilul Verei apa-
re, urmat de o secvență în care Leo și ea se plimbă printr-o pădure. Un om trece cu 
un aparat de fum în jumătatea din stânga a camerei; camera pare deranjată și, prea 
târziu (omul a ieșit deja din cadru), se mișcă puțin mai la dreapta, continuând ur-
mărirea lentă a celor doi. Aici spectatorul este ancorat în artificialitatea filmului pe 
care Leo și-l imaginează, a unui film în film. Când se revine la cadrul cu Leo și Jack 
aflați sub copac, la realitatea filmului, vedem perechi de ochelari de soare, una pe 
ochii lui Jack și una în mâinile lui Leo. Diegetic, perechea de ochelari de soare ca-
pătă valența unui mijloc de proiecție a ceea ce sunt filmele imaginare ale lui Leo și 
Jack, un sistem asemănător cu cel al ochelarilor 3D și cu cel al kinetoscopului, două 
elemente pilon în istoria cinemaului. Însă în această secvență mai este subliniat un 
aspect ușor de observat încă de la generic, anume că Jack și Leo văd variante diferite 
ale Verei. Aici Adolfas Mekas mai inserează un truc – personajul feminin este jucat 
de două actrițe, Sheila Finn și Peggy Stefans. Abia după ce filmul imaginar al lui Leo 
se termină ne dăm seama că și Jack a luat parte la „proiecție“, replica lui fiind „Filmul 
meu e mai bun“. Cei doi se întorc la ochelarii de soare și privesc, alături de specta-
tor, filmul lui Jack, de data aceasta unul cu o încărcătură erotică puternică. Dacă în 
filmul imaginar al lui Leo o putem vedea pe actrița Peggy Stefans interpretând rolul 
Verei, în cel al lui Jack, Vera poartă chipul actriței Sheila Finn. Prin această alegere 
de casting și, mai ales, prin această revenire asupra celor două prezențe feminine din 
spatele personajului Vera, Adolfas Mekas încapsulează diegetic un concept ce va fi 
ulterior definit de Laura Mulvey drept male gaze (privirea masculină), oferind două 
priviri marcate prin (problematicul) generic care o numește pe Sheila Finn „Jack’s 
Vera“ („Vera lui Jack“) și pe Peggy Stefans „Leo’s Vera“ („Vera lui Leo“). 

În timpul emisiunii Camera Three (episodul 2, sezonul 9, 1963), Adolfas Mekas 
spune că, în primul și în primul rând, filmul său este un omagiu adus tuturor cine-
aștilor care au dus cinemaul în punctul în care era la acea vreme. Aceeași misiune 
pare să o fi avut și echipa de organizare a festivalului Edit Film Culture! și, cu riscul 
de a mă repeta în elogii, misiunea a fost îndeplinită cu aceeași acuratețe atât în ca-
zul capodoperei șaizeciste a lui Adolfas Mekas, cât și în cazul festivalului berlinez 
aflat la prima ediție. 
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Acest text a fost scris pe baza experienței mele la cea de-a 71-a ediție a Festivalului 
de Film de la Locarno, unde am luat parte la programul Critics Academy, alături de 
tineri critici din Mexic, SUA, Marea Britanie, Republica Filipine și Elveția.

 

Pe la jumătatea celei de-a 71-a ediții a Festivalului de Film de la Locarno, o știre din 
Venezuela a făcut înconjurul canalelor de știri din toată lumea: în timpul unei pa-
rade militare în Caracas, președintele Nicolas Maduro a fost ținta unei tentative de 
asasinat, mijlocul ales de către atacatori fiind o dronă dotată cu explozibili. Imaginile 
cele mai circulate ale acestui eveniment sunt cu atât mai impresionante, având în 
vedere că sursa lor este televiziunea de stat venezuelană. În imagini apare Maduro 
alături de suita lui prezidențială, susținând un discurs la scenă deschisă – monolo-
gul decurge normal, pe un ton ferm, autoritar(ist), ridicând la un moment dat privi-
rea în sus. Cadrul este tăiat brusc, imaginea președintelui fiind înlocuită cu un plan 
apropiat al unui soldat oarecare, a cărui figură și foire nedumerită duc la o a doua 
tăietură, către un plan-îndepărtat în care se observă un flanc militar impresionant, 
cu sute de soldați aranjați cu precizie matematică. În scurt timp, rândurile simetrice 
de militari se dizolvă într-o masa amorfă și împrăștiată, fugind care-ncotro, reacți-
onând la ceea ce apare acum ca un fapt evident: un atac terorist. 

Imaginea unui discurs oficial aranjat și atent-ambalat ce se topește sub forța 
imensă și imprevizibilă a vieții nu este una tocmai nefamiliară. Fix acest tip de ima-
gini fusese chestionat în urmă cu aproape trei decenii de către unul dintre invitații 
cei mai importanți ai acestei ediții a Festivalului de la Locarno – Andrei Ujică, care, 
alături de Harun Farocki, explorase în „Videogramele unei revoluții“ ontologia fil-
mărilor surprinse în timpul Revoluției Române, însemnătatea filozofică și semiotica 
aparte a acelor imagini, printre care și prima transmisiune în direct a unui colaps 
politic major. (Într-un aparent cerc providențial care s-a închis la finalul festivalului, 
mi-am petrecut o bună parte din ultima mea seară la Locarno în camera de hostel, 
privind îngrozită imaginile care veneau de acasă – era 10 august.) În opera sa cine-
matografică, Ujică lucrează aproape în exclusivitate cu materiale video preexisten-
te (filmele lui eludează însă eticheta de film documentar; Noul Val Neficțional (new 
non fiction cinema)1 sau moving image fiind termeni mai potriviți pentru a-i descrie 
filmografia); la Locarno, el a servit drept președinte al juriului în cadrul secțiunii 
„Concorso Cineasti del Presente“, forumul dedicat regizorilor aflați la primul sau al 
doilea lungmetraj, care adesea pare să atragă atenția criticilor mai puternic chiar și 
decât competiția oficială a festivalului.

1 În vena definiției propuse de criticul Dara Waldron – un film nonficțional care însă nu poate fi echivalat cu docu-
mentarul, care deconstruiește paradigma ficțiune-documentar și care are cu un puternic limbaj figurativ și poetic.  În 
New Nonfiction Film: Art, Poetics, and Documentary Theory, editura Bloomsbury Academic, 2018.

Istoria prin ea însăși. Corespondență de la Locarno 71

de Flavia Dima

Preambul. Dinspre și din afara festivalului
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Cu această ocazie, cineastul a fost invitat să susțină o conferință în cadrul sec-
țiunii Festival Talks, una dintre cele mai interesante ale întregii ediții, mai ales da-
torită caracterului său inedit – Ujică a vorbit alături de Peter Sloterdijk, considerat 
drept unul dintre cei mai importanți filozofi ai contemporaneității. Sub titlul What 
Happened to Images in the 20th Century? (Ce s-a întâmplat cu imaginile în secolul 
XX?), cei doi intelectuali au trecut prin istoria imaginii în mișcare de la începutu-
rile sale până aproape de prezent, comentând asupra variilor forme (artistice și nu 
numai) pe care aceasta le-a asumat de-a lungul secolului XX – de la cinematografie 
până la propagandă. Abordând subiectul pe două planuri – cel al teoriei de film și 
al filozofiei – cei doi au pornit de la teoriile lui André Bazin până la Godard („orice 
ficțiune este un documentar despre propri săi actori“) ști Tarkovski („sculptura în 
timp“), cu un detur prin istoria fotografiei și eliberarea artei plastice de sub imperiul 
reprezentării realiste și moștenirea romanului francez realist în domeniul cinemau-
lui. Sloterdijk a încheiat cu observații pe marginea montajului (pe care l-a numit „o 
monstruozitate“) și a fenomenului fake news, contrapus cu capacitatea camerei de a 
neutraliza subiectivitatea umană. Fenomenul reprezintă din punctul lui de vedere un 
moment important în istoria „noțiunii de adevăr“; Ujică a conchis că istoria poate fi 
folosită prin ea însăși în cinema, dacă aceasta este conservată în fragmente filmate.

Inserțiile materialelor de arhivă în cinemaul contemporan par să devină din ce 
în ce mai frecvente – de la distanță, acest fenomen apare ca o încercare a cineaștilor 
de a cuprinde un prezent din ce în ce mai incomprehensibil cu ajutorul trecutului, o 
privire deopotrivă reconfortantă și edificatoare. Totodată, și discuțiile despre aces-
tea par să capete amploare, alături de utilizarea lor din ce în ce mai frecventă, atât 
în video-eseistică, în forme documentariste de avangardă, cât și în discuțiile critice. 
Deși dosarul precedent al revistei Film Menu s-a concentrat asupra filmului de mon-
taj și a materialelor de tip found footage, tema ultimului număr mi-a rămas întipărită 
în minte – și am ajuns, mai mult sau mai puțin conștient, să caut momente în care 
aceste tipuri de fragmente video se regăseau în filmele din selecția Festivalului de 
Film de la Locarno.

Într-adevăr, multe dintre filmele incluse în program păreau să reflecte această 
preocupare față de trecutul mai mult sau mai puțin recent. Festivalul, aflat la cea 
de-a 71-a ediție, ultima sub directoratul artistic al lui Carlo Chatrian, care va primi 
ștacheta de la Dieter Kosslick pentru șefia Berlinalei la anul, și a echipei acestuia 
(printre care se numără și semi-legendarul Mark Peranson, redactor-șef al revistei 
CinemaScope), a inclus o retrospectivă majoră a operei cineastului american Leo 
McCarey, activ în Epoca de Aur a cinemaului hollywoodian și cunoscut mai ales 
pentru „Make Way For Tomorrow“ (1937), filmul care a fost sursa de inspirație prin-
cipală pentru „Tokyo Story“/ „Poveste din Tokyo“, marea capodopera a lui Yasujirō 
Ozu. Festivalul este un spațiu unde converg atât cele mai noi tendințe ale filmului 
contemporan, dar și marile capodopere din istoria cinemaului sub egida secțiunii 
(de altfel, apt-intitulată) „Histoire(s) du cinéma“. Secțiunea pare a fi construită pe 
doi piloni curatoriali principali: re-examinarea în noi chei critice filme cu un succes 
de public masiv precum „Grease“ (r. Randal Kleiser, 1978) și „Sleepless in Seattle“/ 
„Nopți albe în Seattle“ (r. Nora Ephron, 1993) și revalorizarea, recuperarea unor fil-
me esențiale din patrimoniul global al cinemaului, precum „Manila in the Claws of 



173

Light“ (r. Lino Brocka, 1975), considerat de către critici drept unul dintre cele mai 
importante filme filipineze din istorie, sau titluri care au trecut pe sub radar odată cu 
trecerea timpului, precum „Cinq et la peau“ (1982) al criticului de film Pierre Rissient.

Totodată, fie că vorbim despre proiecțiile-mamut din Piazza Grande – cele mai mari 
proiecții în aer liber din Europa, cu peste 8000 (!) de scaune – saut despre cele mai 
restrânse, de la Teatro Kursaal sau Cinema Rialto, o parte considerabilă a titlurilor 
conținea (măcar câteva) utilizări ale filmărilor de arhivă. Această preocupare – la 
primă vedere, una de a prezerva istorii care altfel s-ar pierde, de la memoria unor 
traume istorice la recuperarea unor povești uitate printr-un filtru nou – s-a reflec-
tat mai ales în cadrul Signs of Life, secțiunea dedicată cinemaului experimental din 
cadrul festivalului. Una dintre cele mai memorabile utilizări ale materialului de tip 
found footage apare în „Erased, Ascent of the Invisible“ al artistului plastic de origi-
ne libaneză Ghassan Halwany. Apropiindu-se de tema victimelor războiului civil din 
Liban cu o abordare estetică experimentală și multimedia (sunt folosite de aseme-
nea și desene sau fragmente din ziare), Halwany încearcă să recupereze imaginile 
persoanelor care, la peste 30 de ani de la încetarea conflictului, încă sunt declarate 
dispărute. Filmul începe cu o secvență cutremurătoare: este arătată ceea ce pare a fi 
o fotografie a unui gang din Beirut, însă o discuție din off cu fotograful relevă treptat 
că imaginea a fost alterată, fiind șterse figurile unor răpitori care târăsc corpul unei 
victime a conflictului. În timp ce marea parte a filmului se concentrează pe eforturile 
lui Halwany de a restaura un zid pe care fuseseră lipite fotografiile celor dispăruți, de 
a-i face din nou vizibili, regizorul arată și o hartă a Beirutului și a locurilor unde se 
presupune că ar fi fost îngropați dizidenții uciși. Imaginea unei hărți a capitalei lasă 
loc unor filmări pe casetă cu groapa de gunoi a orașului, care ar fi fost creată la finele 
anilor 1980 pentru a camufla groapa comună în care au fost ascunse cadavrele. Deși 
benigne în sine, contextul face ca aceste imagini să fie oripilante – mai ales fiindcă 
acestea sunt puse în contrast cu imagini din prezent, zona fiind acum un cartier re-
zidențial ultramodern. Arătând, prin mijloace vizuale, procesul prin care istoria este 
ștearsă, Halwany izbutește opusul: el o face să fie din nou vizibilă și acută.

Să recontextualizezi imagini aparent inofensive într-un context care provoacă fi-
ori nu presupune, însă, în mod automat un punct de vedere sobru – acesta poate fi și 
unul umoristic, după cum dovedește Tulapop Sanjaroen în „A Room with a Coconut 
View“. Ingenios din punct de vedere formal – folosindu-se de voci generate pe cal-
culator, culori stridente și fotografii kitsch într-o pastișă evidentă a ceea ce unii2 nu-
mesc post-internet aesthetics, scurtmetrajul începe ca o falsă reclamă turistică a unei 
stațiuni maritime thailandeze, Bang Saen, virând apoi brusc înspre un discurs me-
ta-cinematografic care chestionează ontologia imaginii în epoca digitală. Pendulând 
între umor absurd și horror existențialist, discursul din „A Room…„este bazat pe 
dialogul din off dintre doi roboți dotați cu inteligență artificială, Kanya și Alex, care 
desfac progresiv învelișul plăcut al orașului ca și cum ar crăpa o nucă de cocos, dez-

2 v. Manifestul mișcării, publicat în revista online Rhizome: „Post-Net Aesthetics“ .

Trecutul, la prezent
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văluind că el este de fapt o fațadă, construită de un politician mafiot, Kanman Poh. 
Folosindu-se de laitmotivul obiectului contrafăcut, Sanjaroen inserează fragmente 
dintr-un film de acțiune propagandistic despre Kanman Poh, care se joacă pe sine 
drept un soi de Chuck Norris thailandez, într-un film de serie B complet aberant și 
exagerat. Recontextualizând imaginile acestea într-un discurs ironic, „A Room…“ 
devine astfel o satiră politică, una care critică acerb corupția politică și capitalismul 
de consum.

Însă nu doar autorii cu o aplecare înspre cinemaul experimental se folosesc de 
material de arhivă, fie că vorbim despre ficțiuni sau documentare, „BlacKkKlansman“, 
cel mai recent film al lui Spike Lee și câștigător al Grand Prix-ului în cadrul Festivalului 
de la Cannes, folosește ambele tipuri de found footage. Fiind o adaptare a memoriilor 
lui Ron Stallworth, un polițist afro-american care se infiltrează în rândurile grupării 
rasiste Ku Klux Klan, intenția regizorală care predomină pe parcursul filmului este 
cea de a ancora elementele biografice ale narațiunii în realitățile dure ale mișcărilor 
sociale și ale istoriei Statelor Unite, cât și de a realiza un contrapunct între propria-i 
operă și cinematografia americană timpurie. Unul dintre punctele culminante ale 
filmului înfățișează o vizionare a filmului „The Birth of a Nation“ (r. D.W. Griffith, 
1915), însă publicul nu este unul cinefil, care apreciază calitățile tehnice și regizorale 
ale peliculei, ci, mai degrabă, unul care folosește narațiunea pentru a-și confirma ide-
ologia rasistă, care se delectează cu o bucurie grotescă în timp ce privește secvențele 
în care persoane de culoare sunt umilite, bătute și linșate. Alegerea lui Lee (într-un 
film care, în marea lui parte, este călâi și tinde spre mainstream) este mai mult decât 
o simplă inserție meta-referențială (precum sunt citările sale frecvente din imagi-
narul vizual al filmelor blaxploitation) sau o afirmație corectivă în cadrul mai marii 
istorii a cinemaului american. Utilizarea fragmentelor din „The Birth of a Nation“ în 
corelație cu reacția unui public rasist sunt un mod prin care regizorul chestionează 
reprezentarea la scară largă a persoanelor de culoare și modul în care stereotipurile 
în baza cărora acestea sunt creionate validează un comportament rasist și distructiv. 
O validare care, subliniază Lee la final, există în continuare: ultima secvențăt este 
un colaj de imagini surprinse la marșul Unite the Right din Charlottesville, 2017, el 
incluzând și momentele atacului terorist care a curmat viața activistei Heather Heyer 
(filmul fiind dedicat memoriei acesteia). Astfel este subliniată continuitatea istorică 
directă dintre mișcarea alt-right și structura originală a Klan-ului, punctul de greuta-
te căzând din nou pe efectele cele mai tragice și nocive ale acestor mișcări politice.

Exemplele de mai sus dovedesc faptul că fragmentele de found footage sunt une-
ori utilizate drept mijloc de a exprima un mesaj de critică socială și politică, unul 
care este folosit pentru a realiza o conexiune între fapte trecute și prezente, dar și 
un mijloc prin care sunt chestionate mecanismele limbajului cinematografic. Cele 
de mai sus au fost exemplele cele mai pregnante pe care le-am observat în rândul 
selecției, însă cea mai ambițioasă reprezentare a istoriei din cadrul selecției vine 
într-un film complet ficțional.
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Patru femei traversează deșerticele Pampas argentiniene îmbrăcate în cârpe – ima-
ginile sunt difuze, neclare, aproape suprarealiste, singurele explicații date fiind o 
serie de intertitluri care dezvăluie faptul că femeile au fugit din captivitate, după ani 
întregi de suferință. Povestea este doar un final, însă unul profund simbolic – unul 
care chestionează atât o tradiție cinematografică bazată pe reprezentarea suferinței 
femeilor prin înfățișarea momentelor în care acestea sunt oprimate în loc să le ara-
te lupta pentru emancipare, cât și o revenire spre un spațiu temporal pre-cinema-
tografic (în locul unei camere de filmat, este utilizată o camera obscura). Imaginile 
acestea marchează de asemenea sfârșitul unuia dintre cele mai ambițioase filme ale 
deceniului – „La Flor“, prezentat în competiția oficială a Festivalului de la Locarno, 
de unde a plecat în mod absolut injust fără niciun trofeu.

Am scris deja despre „La Flor“, la cald, pentru Acoperișul de Sticlă – între timp, 
impresiile mele despre mamutul de 14 ore al maestrului argentinian Mariano Llinas 
s-au mai așezat, în timp ce filmul a prins aripi în ciuda dificultății evidente pe care o 
presupune programarea unui film de asemenea dimensiuni, trecând prin Viennale, 
BFI London și Thessaloniki, până la Toronto, New York și Vancouver. Titlul este o 
trimitere directă către structura sa formală, care asumă forma unei flori – patru 
petale care sunt începuturi fără final, un receptacul care este un simplu mijloc și o 
tulpină care reprezintă un final. Cele șase părți sunt însă povești complet diferite, 
liantul fiind prezența celor patru actrițe principale, trupa de teatru Piel de lava (pie-
le de lavă): Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa și Laura Paredes, care apar 
în toate cele șase narațiuni, cu excepția celei de-a cincea, un remake după „Partie de 
campagne“ (1936) de Jean Renoir. Progresiv, filmul explorează (dar și deconstruiește) 
diverse genuri cinematografice, de la cele mai ușor de înțeles înspre forme ermeti-
ce: pornind de la filme de serie B și telenovele înspre film epic, meta-cinema și film 
experimental, Llinas scrie prin imagini o scrisoare de dragoste adresată celor patru 
actrițe care își dovedesc versatilitatea în cadrul unor roluri cu cerințe cât se poate 
de diferite, dar și cinemaului secolului al XX-lea în sine.

Ceea ce face ca „La Flor“ să fie un film important este nu doar valoarea sa isto-
rică (cel mai lung film din istoria cinemaului argentinian, printre cele mai lungi fil-
me de ficțiune non-experimentale), ci ambiția sa incredibilă. Cu Llinas în rolul unei 
Șeherezade moderne, țesând un vis amplu și fantastic în care să le transporte pe cele 
patru actrițe – uneori coșmaresc, alteori sublim, ba suprarealist, ba hiperrealist – el 
construiește o capodoperă totală, care, în ansamblul său, nu se aseamănă cu niciun 
alt film din istoria cinemaului. Sper că „La Flor“ va putea fi văzut și în România, poate 
la TIFF, BIEFF sau într-o proiecție specială; deși, chiar și în condițiile în care publicul 
pentru cinemaul de artă este și-așa restrâns în România, iar distribuitorii îl vor ignora 
în favoarea unor filme mai ușurele, călduțe și profitabile (deși nici pe departe la fel de 
reușite din punct de vedere artistic) și vor încerca să arunce sarcina proiecției în spatele 
criticilor, publicul potențial este mic, însă, pentru cei care pot avea disponibilitatea de 
a se deschide celor 14 ore ale sale, „La Flor“ este o experiență revelatorie.

În încheiere: Note despre „La Flor“, de Mariano Llinas
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Festivalul de Film de la Varșovia face parte dintr-o rețea de festivaluri care orga-
nizează ateliere pentru tineri critici de film, alături de alte festivaluri de clasă A 
precum Festivalul de Film de la Rotterdam, de la Berlin, Sarajevo sau Locarno. Deși 
există inițiative asemănătoare și în cadrul altor festivaluri (Festivalul de Film de la 
Gent, de exemplu), multe, evident, în afara Europei, atelierele patronate de festiva-
luri europene mari și care lucrează în limba engleză au căpătat, pe lângă afilierea 
cu FIPRESCI, reputația unor rampe de lansare pentru tinerii critici. Anul acesta am 
fost unul dintre cei șase participanți ai workshop-ului, lucru de care această cronică 
de festival este complet dependentă.

Toți participanții atelierului au avut datoria de a trece prin aceeași listă de filme 
ca juriul FIPRESCI, urmând să oferim premiul Young FIPRESCI în cadrul ceremo-
niei de premiere. De asemenea, partenerii media ai atelierului au fost publicațiile 
online IONCINEMA și Geomovies, ceea ce presupunea că toate materialele scrise în 
cadrul atelierului vor fi publicate pe una dintre ele. Geomovies are ca specific cine-
maul politic și pune accent pe contextul socio-politic al realizării filmelor, în timp 
ce IONCINEMA are un specific mai pop, acoperind în special filme indie americane 
într-o manieră mai accesibilă publicului larg. Astfel, atunci când am început pre-se-
lecția filmelor, aveam deja niște direcții legate de filmele pe care ar trebui să le vedem. 

Staruri
Surpriza cea mare a venit atunci când Nikos Labôt s-a urcat a doua (și a treia) oară pe 
scenă. Primul premiu a fost Young FIPRESCI, urmat de FIPRESCI și apoi de premiul 
Competiției 1-2. Filmul care i-a adus regizorului trei premii este „I Doulia tis“/ „Her 
Job“, un portret al unei femei care face primii pași spre emancipare, a Greciei prinsă 
în plină criză economică și a unui capitalism sobru și mecanic care își găsește cea 
mai iconică reprezentare într-un mall. Panayiota (Marisha Triantafyllidou) este so-
ție și mamă, singurele roluri care o definesc până în punctul în care hotărăște să se 
angajeze pentru a scoate familia din impasul financiar. Docilitatea care o caracteri-
zează în dinamica dintre ea și ceilalți membri ai familiei îi estompează personalita-
tea, fiind mai mult portretul stereotipicei femei care își ocupă tacit rangul secund în 
societatea patriarhală. Când își anunță decizia de a se angaja ca femeie de serviciu 
într-un mall abia deschis, soțul ei, șomer la momentul respectiv, simte un disconfort 
legat de posibilitatea emancipării ei și lansează o serie de atacuri legate de lipsa de 
educație a Panayiotei, de trecutul ei și de faptul că își va neglija responsabilitățile 
casnice din cauza locului de muncă. Există un paradox în emanciparea Panayiotei, 
anume că ea găsește refugiu în locul ei de muncă în pofida abuzurilor șefului ei. 
Măiestria regizorală a lui Labôt se arată în secvențele filmate în magazin, în relațiile 
spațiale pe care le construiește între oameni și structurile geometrice care alcătuiesc 
mici oaze ale consumerismului steril. Femeia urcă scările rulante privite din cadru 
fix, aspiră un covor roșu care acoperă tot cadrul filmat de sus, îndeplinește o rutină 
jeanne-dielmaniană de stat peste program, iar haosul din interiorul ei pare să fie 
prea mic pentru a clinti orice din geometria și ambalajul lucios al mall-ului. Pentru 
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Panayiota, jocul dinamicii de putere, fie el masculin-feminin sau ierarhia de la locul 
de muncă,  e unul în care nu are cum să câștige. 

Proiecția-eveniment a festivalului a fost „High Life“, cel mai recent film al regi-
zoarei franceze Claire Denis. Debutul în engleză al lui Denis este o formă de a recon-
textualiza preocupări recurente în filmografia ei, de data aceasta într-un SF. Monte 
(Robert Pattinson) este unul dintre tinerii criminali care au acceptat să participe la 
un proiect în spațiu menit să studieze găurile negre, o alternativă primită la pedeap-
sa capitală. Întreaga structură a filmului este eliptică și funcționează ca o explicație 
a primei secvențe în care Monte are grijă de o fetiță în nava spațială. Trecând prin 
trecut, spectatorul vede episoade din acțiunile care au dus la prima secvență, însă 
acestea nu funcționează organic o lungă perioadă din film. Dibs (Juliette Binoche) 
este doctorul care are grijă de grupul de criminali, derulând în paralel diverse expe-
rimente pe ei, scopul final fiind acela de a insemina una dintre femei și a o obliga să 
nască. Denis reușește să creeze o remarcabilă tensiune sexuală contrastată de mediul 
steril al navei spațiale. Spectaculozitatea SF-ului lui Denis nu constă în efectele CGI 
sau secvențele cu spațiul cosmic atât de specifice genului (care ocupă mai puțin de 
5 minute din întregul film), ci în modul în care sunt portretizați oamenii în mediul 
steril al spațiului. Intimitatea, sexualitatea, dinamica de putere, toate acestea sunt 
elemente umane introduse în așa fel încât să lase pete – de transpirație, salivă, sper-
mă, sânge – pe podeaua navei spațiale care își transportă cobaii. 

„Diamantino“ a fost un alt titlu mult discutat înainte de festival, însă nu de că-
tre un public atât de larg precum „High Life“. Tinerii cineaști Gabriel Abrantes și 
Daniel Schmidt, cunoscuți pentru succesul festivalier pe care l-au avut cu filmele 
lor experimentale din trecut, printre care „A History of Mutual Respect“ (2010) și 
„Palácios de Pena“ (2011), au revenit pe scena festivalurilor cu un lungmetraj camp 
care își are rădăcinile atât în cinemaul experimental, cât și în telenovele, SF și come-
die. Personajul principal eponim, un Ken latino construit ca o parodie a fotbalistului 
Cristiano Ronaldo, se află la o intersecție de interese politice ale serviciilor secrete 
portugheze și ale unei grupări de extremă dreaptă. Fotbalistul nu are nicio idee le-
gată de interesele în mijlocul cărora se află și, în general, nu prea are idei. Abrantes 
și Schmidt au avut grijă să ducă la extremul comic stereotipul fotbalistului igno-
rant și limitat. Filmul începe cu o reconstituire a finalei Campionatului Mondial de 
Fotbal din 2018, de data aceasta organizat în Portugalia și avându-l sub reflectoare 
pe Diamantino, cel mai popular jucător din echipa portugheză. Când acesta ratează 
lovitura care ar fi putut prelungi meciul, își pune capăt carierei și, indirect, vieții tată-
lui său, care suferă de un atac de cord. Mai mult, ratarea loviturii finale îi mai ia ceva 
lui Diamantino, anume momentele euforice de introspecție în care el, aflat pe teren, 
vede cățeluși uriași în locul altor jucători. ABC-ul de kitsch opulent care descrie viața 
lui Diamantino (lenjerie cu propriul chip, nevoia de a sta mereu fără tricou pentru a 
își valida virilitatea, un folder în computer cu fotografii inspiraționale parcă luate de 
pe pagina lui Tony Poptămaș), secvențele de CGI în care apar căței uriași care aleargă 
în spumă roz, surorile gemene malefice ale fotbalistului, sunt doar câteva crâmpe-
ie care formează universul camp specific lui Abrantes și Schmidt. Însă comedia este 
una cu direcții pur politice, o direcție care denotă perisabilitatea afirmației lui Susan 
Sontag  din „Note despre camp“, conform căreia camp-ul este apolitic. Pe lângă re-
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prezentarea ironică a partidului de extremă dreapta care organizează un referendum 
cu scopul ieșirii Portugaliei din Uniunea Europeană, filmul încorporează problema 
refugiaților, conceptul de masculinitate, fluiditatea de gen și sex, luând forma unui 
caleidoscop politic înrădăcinat în sensibilitatea care a fost definită drept apolitică.

Marginalitate
În textul său despre ediția cu numărul 34 a Festivalului de Film de la Varșovia, Chuck 
Bowen găsește un element recurent în mai multe filme prezente în selecție, anume 
discursul despre demonii culturali ai mai multor țări.1 România a avut și ea demonii 
culturali expuși pe ecran mare, anume condiția femeilor din comunitatea romă în 
„Singură la nunta mea“ (r. Marta Bergman, 2018) și grupul de orfani tutelați de Florin 
Cora, cunoscut drept Bruce Lee sau Regele Canalelor în „Bruce Lee and the Outlaw“ (r. 
Joost Vandebrug, 2018). Cum „Singură la nunta mea“ a avut parte de o recenzie în acest 
număr al revistei, mă voi opri doar asupra documentarului lui Vandebrug. 

Cu o carieră de fotograf în spate, Joost Vandebrug a petrecut mai mulți ani ală-
turi de o comunitate de orfani care locuiau în canalele din apropierea Gării de Nord. 
Deși se concentrează pe un singur băiat, Nicu, cunoscut și ca „Haiducul“, Vanderbrug 
oferă o privire de ansamblu asupra subculturii condusă de Bruce Lee. Camera ținută 
în mână este o atracție pentru tinerii care locuiesc în canale, însă nu ceva senzațio-
nal sau inhibitor. Vanderbrug își trădează adesea prezența din spatele camerei prin 
dialogurile prietenoase pe care le poartă cu Nicu sau cu prietenii băiatului. În mai 
multe ocazii îi lasă pe tineri să preia controlul camerei, adăugând tușe de cinéma 
vérité pătrunderii sale în grupul lui Bruce Lee. Modul de filmare, deși amatoricesc la 
prima mână, ridică semne de întrebare în legătură cu limitele pe care un regizor le 
poate atinge în stilizarea unui documentar despre locuitorii canalelor. Căci nu este 
nimic glamour în stilul de viață pe care acești tineri o duc, rutina lor fiind o învârtire 
în cercul vicios al drogurilor și bolilor. Ce reușește regizorul să surprindă este o anu-
mită candoare a acestor oameni care nu au intrat în societatea de deasupra tunelelor 
și, mai ales, o legătură personală între subiect și observator.

Cinemaul queer devine din ce în ce mai vizibil, atât în mediul festivalier, cât și 
în cel comercial. Deși cel mai consistent val vine din industriile vestice, precum cea 
americană, britanică sau franceză, spectrul queer devine variat prin producții realiza-
te în alte țări și, implicit, culturi. „Rafiki“ (r. Wanuri Kahiu) este primul film kenyan 
ce prezintă o relație homosexuală, film a cărui proiecție este momentan interzisă în 
Kenya. Ziki (Sheila Munyiva) și Kena (Samantha Mugatsia) trăiesc clișeica poveste 
de dragoste interzisă pe fundalul unui conservatorism agresiv. Tații celor două fete 
sunt adversari politici la alegerile pentru primărie, deci simpla lor asociere în ochii 
locuitorilor produce tensiune. Kahiu învelește povestea celor două într-un ambalaj 
pop african, devoalând mai multe straturi din societatea kenyană prezentată: neo-
colonialismul, situația politicii locale din Kenya, statutul femeilor tinere în societa-
te, creștinismul, habotnicia și, mai ales, statutul de persoane de rang secund pe care 
persoanele din comunitatea LGBT+ îl au. Subversivitatea filmului stă în contextul 
socio-politic, a unicității acestei producții în spațiul kenyan, însă nu aduce nimic 

1 Chuck Bowen, „The Past and Present Blur at the Warsaw Film Festival“, Slant Magazine, https://www.slantmagazine.
com/features/article/past-and-present-blur-at-the-warsaw-film-festival-2018?fbclid=IwAR0DxfZDOfeGofJ_xFywZ-
JOuoHDUenbStbtB7zLBAcC3A-AtaoeGTJ6t1dw, publicat pe 28 octombrie 2018, accesat pe 1 noiembrie 2018
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nou în cinemaul queer. Deși regizoarea are o anumită sensibilitate în reprezentarea 
efervescenței noii generații a Kenyei și acordă destul timp pentru construirea unei 
intimități între cele două tinere, filmul nu provoacă decât prin tușele groase în care 
relația celor două se opune celorlalți orășeni. Stagnarea în premisa Romeo & Julieta 
și plasarea iubirii adolescentine homosexuale în mediul socio-politic toxic al Kenyei 
estompează din potențialul specificității intime, extrapolate, care ar fi putut face ca 
„Rafiki“ să radieze printre producțiile cinematografice queer. 

În documentarul „Out“, regizorul francez Denis Parrot creează poduri între mai 
multe culturi prin abordarea unui teren comun al persoanelor din comunitatea 
LGBT+, anume procesul de coming out. Documentarul lui Parrot este o compilație 
de clipuri de pe YouTube în care tineri din părți diferite ale lumii își fac coming out-
ul către părinți, prieteni sau spectatori, față în față sau prin telefon. Clipurile sunt 
separate de intertitluri în care se specifică numele persoanei, țara și ora, oferind o 
universalitate și un imediat discursurilor lor. Filmul începe cu un text din partea lui 
Parrot care spune că pe vremea lui nu exista internet, lucru care redirecționează 
privitorul spre mesajul pozitiv al clipurilor, acela al formării unor modele pentru co-
munitate. Compilația include atât momente fericite de coming out, cât și experiențe 
dezamăgitoare, iar intervenția de montaj gradează ordinea clipurilor. Discursul pe 
care regizorul îl creează în jurul încărcăturii emoționale și a dinamicii privat-pu-
blic din spatele acestor clipuri oferă documentarului o omogenitate care împinge 
filmul dincolo de un simplu exercițiu de montaj. Ce face Parrot este să formeze un 
discurs universal dintr-un material care pare paradoxal raportat fiind la dihotomia 
public-privat, material care, atât separat cât și luat ca întreg, se arată subversiv la 
demonii culturali din jurul lui. 

Oleg Sențov, chipul victimei demonilor culturali 
O mare parte dintre personajele sau subiecții filmelor discutate sunt victime ale exis-
tenței demonilor culturali, unii specifici, alții universali. Prin urmărirea provenienței 
demonilor culturali specifici se ajunge, desigur, la depistarea unor demoni culturali 
universali. Decizia noastră, a juriului Young FIPRESCI, de a ne arăta solidaritatea cu 
Oleg Sențov în fața publicului Festivalului de Film de la Varșovia se poate încadra în 
definiția unui demon cultural specific în aparență, însă universal în esență. Alături 
de directorul festivalului, Stefan Laudin, și urmați de membrii juriului FIPRESCI și 
cei ai juriului secțiunii competiționale 1 & 2, cineastul grec Nikos Labôt și criticul 
de film rus Stas Tyrkin (care a extins protestul și la cazul lui Kirill Serebrennikov), 
am redirecționat atenția publicului la unul din cele mai apăsătoare subiecte din is-
toria recentă a demonilor culturali, condamnarea cineastului Oleg Sențov la două-
zeci de ani de pușcărie sub umbrela unor acuzații nefondate de terorism. Faptul că 
Sențov își ispășește pedeapsa într-o închisoare din Siberia ca urmare a poziției sale 
la adresa anexării Crimeei de către Rusia este o dovadă a fragilității liberei exprimări 
individuale și a subversivității politice la adresa puterii abuzive. Cum politica rusă a 
devenit un precedent resuscitat de direcțiile politice ale unor state precum cel polo-
nez, maghiar sau brazilian, așa a devenit și Sențov un precedent resuscitat de cazul 
lui Kirill Serebrennikov, pavând doar o serie de abuzuri care par să urmeze la nivel 
internațional odată cu normalizarea opresiunii venite de la partidele de dreapta care 
câștigă popularitate.
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BlacKkKlansman
SUA, 2018 
regizat de Spike Lee

La începutul anilor ’70, perioadă încă marcată de tensiuni rasiale în Statele 
Unite, Ron Stallworth (John David Washington), primul polițist afro-american 
din Colorado Springs, se infiltrează, cu ajutorul unui coleg alb (Adam Driver), în 
loja locală a Ku Klux Klan-ului. Treptat, cei doi descoperă și încearcă să împiedice 
un complot care pune în pericol viețile unor tineri activiști afro-americani. Noul 
film al lui Spike Lee este bazat pe o poveste reală („some fo’ real, fo’ real sh*t”, 
conform textului de la începutul filmului). Dacă povestea asta sună prea bine ca 
să fie adevărată, asta se datorează faptului că, în esență, nici nu este. Așa cum 
arată cineastul Boots Riley, Lee denaturează și uneori chiar ignoră, după bunul 
plac, detalii cruciale din desfășurarea reală a evenimentelor acolo unde acestea 
nu conveneau (precum activitățile lui Stallworth de sabotare a unor organizații 
radicale de tip black liberation1).

Dar neajunsurile filmului câștigător al Grand Prix-ului nu țin atât de falsitatea 
istorică a evenimentelor prezentate, cât mai degrabă de lipsa de verosimilitate 
a acestora – personajele lui Lee sunt schematice și astfel ușor încadrabile în ti-
pologii (redneck-ul șovinist, activista idealistă etc.). Acest fapt impune spectator-
ului un soi de distanțare ironică la care contribuie și unele comentarii regizorale. 
Dintre acestea, trimiterile la îndemână și deloc subtile la administrația Trump 
culminează cu coda extrem de didactică a filmului, compusă din materiale vio-
lente de arhivă de la protestul din Charlottesville. Încercarea lui Lee de a trasa 
un fir roșu între evenimentele din filmul său și tragedia respectivă este însă de 
un gust discutabil, cu atât mai mult cu cât „BlacKkKlansman” este, până la în-
ceputul codei, o comedie.

Mult mai abilă este însă maniera în care Lee își expune în film, prin vocile per-
sonajelor sale, discursul despre importanța pe care o au felurile în care afro-ameri-
canii sunt reprezentați în cinema. Lee citează atât filme de referință ale Hollywood-
ului, precum „Gone with the Wind”/ „Pe aripile vântului” (r. Victor Fleming, 1939) 
sau „The Birth of a Nation”/ „Nașterea unei națiuni” (r. D.W. Griffith, 1915), despre 
care Lee a mai făcut un scurtmetraj pe când era student la NYU, „The Answer”, cât 
și filme blaxploitation, precum „Super Fly”/ „Minunat” (r. Gordon Parks Jr., 1972). 
Acestora din urmă Lee le este tributar vizual, pretextul plasării acțiunii filmului la 
începutul anilor ’70 fiind folosit pentru o veritabilă celebrare a epocii. Iar aici, de 
la costumele și scenografia realizate excelent la selecția splendidă de melodii din 
secvențe precum cea a clubului, gustul lui Lee este ireproșabil.

1 The Guardian, „Boots Riley attacks Spike Lee over ‘made up’ BlacKkKlansman”, <https://bit.ly/2CeXAbf>, 
publicat în 20 august 2018, accesat la 15 noiembrie 2018.
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În flăcări - Beoning
Coreea de Sud, 2018
regizat de Chang-dong Lee

Dacă în povestirea lui Haruki Murakami, „Arderea hambarelor“, publicată în 1992 
și inclusă un an mai târziu în volumul „Elefantul a dispărut“, avem de a face cu 
un protagonist nipon burghez, care e indiferent cu privire la mai tot din jurul 
lui, în ecranizarea ei de către Chang-dong Lee pe un scenariu co-scris de acesta 
și Jung-mi Oh, lucrurile stau puțin diferit. Tânărul, de data aceasta sud-core-
ean, provine din pătura de jos a societății, dintr-o familie disfuncțională: mama 
e absentă, nu apare decât pentru a cere bani fiului șomer, iar tatăl, aflat în plin 
proces penal, se află în închisoare pentru că nu-și poate plăti cauțiunea. De ase-
menea, atunci când prietena din copilărie pe care tocmai a regăsit-o și de care 
s-a îndrăgostit dispare, nu încearcă să se împace cu ideea, ci pornește o adevă-
rată anchetă pentru a afla ce i s-a întâmplat. Bineînțeles, filmul păstrează firul 
narativ original: protagonistul, Jong-su (Yoo Ah-In), se îndrăgostește de o fată, 
Shin (Jeon Jong-seo), după care o pierde în defavoarea unui Mare Gatsby, un tâ-
năr înavuțit în circumstanțe necunoscute, Ben (Steven Yeun), presupusul an-
tagonist. Doar că aici, situația înstărită a acestuia din urmă e mai accentuată și 
are ca scop scoaterea în evidență a situației materiale precare a protagonistului. 
Astfel, diferența dintre cei doi ilustrează discrepanța majoră dintre categoriile 
sociale ale țării. Rând pe rând, sunt prezentate, în antiteză, mediile din care cei 
doi provin: în timpul ce unul își petrece timpul citind în cafenele, celălalt adoar-
me în fața televizorului, pe canapea. Două puncte de cotitură în evoluția relației 
dintre ei sunt chiar primele vizite pe care și le fac unul altuia. Inițial, Ben insistă 
ca Jong-su să-l viziteze. În timp ce acesta gătește pentru iubita sa și prietenul 
ei, pe balcon, alături de Shin, Jong-su chestionează, vizibil timorat, luxul în care 
tânărul de aceeași vârstă cu el trăiește. La rândul său, Ben îi îndeplinește dorin-
ța lui Shin și îl vizitează pe prietenul lor fără a-l anunța, însă e o vizită nedorită, 
după cum se poate citi expresia de pe fața lui Jong-su atunci când mașina de lux 
trage în fața casei sale improvizate de la marginea câmpului. Libertatea pe care 
scenariștii și-o iau nu se limitează numai la caracterizările personajelor, ci pri-
vește și desfășurarea evenimentelor, cea mai importantă schimbare fiind aceea 
a finalului. E jucată în continuare cartea unui final deschis, însă ambiguitatea 
acestuia e cu atât mai pregnantă cu cât urmează unui punct culminant puternic, 
șocant, menit să dea crezare conspirațiilor lui Jong-su, dar care are totodată pu-
terea să le anuleze pe deplin.

de Laurențiu Paraschiv
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Capernaum - Capharnaüm
Liban, SUA, 2018
regizat de Nadine Labaki

Capernaum (în ebraică) înseamnă atât un haos aglomerat de obiecte, cât și un 
spațiu al consolării și al confortului. Actrița-regizor Nadine Labaki utilizează 
aceste două înțelesuri în straturile narative suprapuse pe care le dezvoltă călă-
toria coming of age la care este supus Zain (Zain Al Rafeea), un copil-de-copil de 
12 ani care își dă în judecată părinții pentru că i-au dat viață. Acesta îi înfruntă 
din poziția unui prizonier după ce o serie de întâmplări tulburătoare îl trimit în-
tr-un centru de delicvență juvenilă.  

Filmul alternează constant între două planuri temporale: secvențe din mo-
mentul procesului final sunt inserate printre cele descriptive ale tabloului do-
mestic, ale orașului murdar din Liban în care trăiește Zain, înconjurat de un 
număr parcă infinit de frați și surori. Vânzarea surorii mai mari către proprieta-
rul casei în care locuiește familia, pentru a-i deveni soție, îi produce o explozie 
de furie băiatului, care fuge de acasă. Într-un parc de distracții – un topos de-a 
dreptul pornografic pentru brutalitatea sărăciei din jur – o cunoaște pe Rahil, 
o femeie care a imigrat în Liban în mod ilegal și își crește pe ascuns bebelușul. 
Personajul acesteia aduce în diegeză un alt plan al filmului, devenind substitutul 
mamei pe care și-ar fi dorit-o și Zain, iar Yonas, fiul ei, poartă locul surorii Sahar. 
Atunci când Rahil este arestată, filmul investește în personajul lui Zain puteri 
supraumane. El acționează cu o hotărâre și o precauție adulte, iar seria alegerilor 
suprinzător de asumate pe care le face pentru a avea grijă de el și de Yonas nu 
sunt dozate cu echilibru. Se creează un vârtej de situații cu accente melodrama-
tice, care în ideea de a atinge empatia publicului, detașează filmul de valoarea 
de autenticitate existentă până în acel moment și îl transformă într-un poverty 
porn teribil. Astfel, muzica subliniază tautologic momentele limită, iar mișcări-
le camerei de mână devin evident haotice în secvența încăierării dintre Zain și 
mama sa sau în cea în care el se reîntâlnește cu Rahil, cu scopul de a livra în mod 
direct aceeași răscolire de emoții pe care o simt și personajele.

Camera insistă puternic pe prim-planurile personajelor, aspect care culminea-
ză cu stop-cadrul din final, care decupează zâmbetul băiatului, imaginea persis-
tând pe ecran pentru o durată aproape interminabilă. Chiar dacă sunt abordate 
teme de mare interes, articularea mesajului pare a se pierde în exact artificia-
lizarea lumii, transformată într-un loc al tragicului și mizerabilismului extrem. 
Premisa filmului eșuează prin alegerea de a-l izola pe Zain drept victimă, ale cărui 
puteri de adaptare sunt exagerate în dorința de a-i acorda potențialul de erou.

de Diana Smeu
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Războiul rece - Zimna wojna
Polonia, Franța, Marea Britanie, 2018
regizat de Paweł Pawlikowski

La o audiție pentru un spectacol muzical, dirijorul Wiktor (Tomasz Kot) are de 
ales între un talent înnăscut, o fată cu o voce maleabilă, și o altă fată cu potențial, 
dar cu o voce nelucrată. Își motivează alegerea celei de-a doua, pe Zula (Joanna 
Kulig), prin prisma faptului că are un șarm care celei dintâi îi lipsește. În rea-
litate, e dragoste la prima vedere de ambele părți. Însă ce începe ca o dragoste 
împărtășită se transformă, odată cu instaurarea stalinismului și din cauza nesu-
punerii lui Wiktor regimului totalitar, în una damnată. Pawlikowski urmărește 
relația dintre cei doi evoluând, pe parcursul a cincisprezece ani, în Polonia, Berlin, 
Iugoslavia, Paris și apoi din nou în țara natală, dar fără a acoperi întreaga peri-
oadă de timp, ci doar momentele, șapte la număr, în care aceștia sunt împreună. 
Odată cu avansarea în poveste, din cauza numeroaselor elipse întinse pe ani în-
tregi, construirea relației respective nu mai pare susținută și ajunge să-și piardă 
din credibilitate, însă structura narativă nu a reprezentat încă de la început un 
pilon important pentru regizor. În caietul de presă atribuit din cadrul Festivalului 
de Film de la Cannes, acesta susține că intenția sa a fost de a spune o poveste – 
inspirată de cea reală a părinților săi – a doi îndrăgostiți „născuți sub o stea no-
rocoasă“, care nu se supun unei „succesiuni convenționale cauză-efect“, ci sunt 
„suma unor cauze ascunse și a unor efecte imprevizibile“. În încercarea de a lega, 
totuși, aceste viniete între ele, de a-și menține eroii despărțiți în timp și spațiu 
împreună, Pawlikowski alege să transforme bucata muzicală pe care Zula o cântă 
la audiție, „Dwa serduszka“/ „Două inimi“, în laitmotiv. Cântecul ajunge, astfel, 
să fie modelat din nou și din nou, în funcție de contextul în care e interpretat, 
în final apărând chiar mutilat în concepția Zulei, care nu mai recunoaște nimic 
din farmecul său cu care l-a cucerit pe Wiktor. Însă alienarea acestora, durerea 
nerostită a neputinței de a fi împreună nu ajunge niciodată în prim plan – re-
gizorul are grijă ca austeritatea poveștii să contrasteze cu frumusețea în sine a 
filmului. Imaginea, semnată de același Lukasz Zal cu care a lucrat și la anterio-
rul „Ida“ (2013), e chiar mai stilizată decât acolo: este păstrat formatul academic 
(1.375:1), alb-negru, dar contrastul e mai puternic, iar compoziția cadrelor, mai 
căutată, bogată în detalii și texturi. Multitudinea secvențelor descriptive arată și 
o mai mare atenție oferită mediului din care personajele provin, iar încadrarea 
deja recognoscibilă a acestora în partea de jos a cadrului, pentru a lăsa mai mult 
spațiu deasupra lor, are acum și un scop, anume perceperea a cât mai multor in-
formații în același timp.

de Laurențiu Paraschiv
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Distanța dintre mine și mine
România, 2018
regizat de Mona Nicoară și Dana Bunescu

Odată cu instaurarea regimului stalinist, Nina Cassian, o militantă comunistă 
încă din timpul ilegalității, își schimbă raportarea la ideologie, fiind mai târziu 
cenzurată și acuzată de formalism. În apartamentul ei din New York, cu cărți, 
cești de cafea și scrumiere pe jumătate pline, Nina Cassian relatează acele gân-
duri, trăiri și frustrări care i-au marcat atât cariera artistică, cât și viața perso-
nală. Regizoarea i se adresează Ninei în mod direct, punând-o față în față cu 
diverse materiale de arhivă, precum filme scrise de autoare, interviuri și vizite 
televizate, provocând de la ea reacții-comentariu. Acest demers conturează di-
hotomii între realitatea personală a protagonistei și realitatea factuală. Tonul ei 
hazliu, auto-ironic și auto-reflexiv, prin care își demască ignoranța, candoarea și 
fanatismul, atribuie filmului caracterul ludic al poetei și operei sale. Se aduce în 
discuție statutul ei de dizidentă, dar și reputația de femme fatale atipică datorită 
figurii sale „dantești“. În ciuda folosirii persoanei întâi în titlu, filmul dorește să 
cuprindă dintr-o perspectivă exterioară personalitatea Ninei Cassian. Se ajunge 
la asta prin inserarea unor fragmente muzicale realizate după partituri scrise de 
ea, prin filmări amatoricești în care apare, prin rapoartele securității despre ea, 
adică produse ce nu îi aparțin. Iar titlul capătă însemnătate prin discursul ne-
chestionat al scriitoarei. Ea redă conținutul unei povești pline de capriciile și ca-
lambururile ce o definesc. 

Merită adusă în discuție și raportarea trioului de realizatoare la discursul 
Ninei Cassian, în ideea în care acesta poate fi văzut ca un manifest anti-comu-
nist. Dana Bunescu, care a lucrat și la „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu“ (r. 
Andrei Ujică, 2010), vorbind despre film, își declara angoasa față de Ceaușescu: 
„Când am plecat la lucru știam un singur lucru – că l-am urât. Eu am rămas cu 
același sentiment, numai că acum știu ceva mai multe despre el.“1 La rândul ei, 
Mona Nicoară remarcă: „În film, sunt interesată de chestiunea responsabilității 
și alegerilor noastre personale atunci când suntem confruntați cu injustiția“2, pe 
când Ada Solomon pare să fie motivată mai degrabă de surprinderea „ultimului 
cântec al lebedei“. Astfel, filmul poate fi citit ca o critică la adresa sistemului co-
munist ceaușist, în favoarea unei poziții umaniste, anti-ideologice. Acestea fiind 
spuse, caracterul profund emoționant primează, iar refamiliarizarea unei noi ge-
nerații cu o artistă atât de aprigă și prea puțin discutată e remarcabilă. 

1 Andrei Rus, Gabriela Filippi, „În dialog cu Dana Bunescu“, Film Menu nr. 10, aprilie 2011, pg. 38.
2 Răzvan Tupa, „«Distanța dintre mine și mine » cu Nina Cassian, un film despre colaborare și protest în comu-
nism“, <https://www.mediafax.ro/cultura-media/distanta-dintre-mine-si-mine-cu-nina-cassian-un-film-des-
pre-colaborare-si-protest-in-comunism-video-17568726 >, publicat pe 24 octombrie 2018, accesat pe 29 de-
cembrie 2018.

de Emil Cătălin Vasilache
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Fugue - Fuga
Polonia, Republica Cehă, Suedia, 2018
regizat de Agnieszka Smoczynska

La trei ani după un debut efervescent, regizoarea poloneză Agnieszka Smoczynska 
revine pe marele ecran în umbra unor așteptări neîndeplinite. În „The Lure“/ 
„Córki dancingu“ (2015), povestea de dragoste atipică dintre un bărbat și două 
sirene lua viață prin aportul proaspăt al fantasticului, muzicii și dansului; filmul 
ține datorită extravaganței. Iată, deci, de ce „Fugue“ ratează ținta: în lipsa unei 
abordări stilistice consecvente, filmul uită pe parcurs că a pornit de la o premisă 
subiectivă – tulburarea disociativă văzută prin ochii bolnavului –, preferând, până 
la urmă, explicațiile pe gură în detrimentul celor audio-vizuale.

Dar să o luăm de la început. Urmărim o animație țipătoare a unui cap albastru 
din gura căruia se târăște afară o omidă – sugestia dereglării psihice este anun-
țată limpede din primul cadru al filmului și, în consecință, înțelegerea acestui 
fenomen pare că va fi posibilă prin indicii formal asemănătoare. Așadar, când 
animația se încheie și ne găsim în plin cotidian (o stație aglomerată unde Alicja, 
interpretată de Gabriela Muskala, ignoră privirile celorlalți și urinează la margi-
nea peronului), așteptarea ce se construiește inconștient este de a căuta un sens 
maladiei de care suferă protagonista, poate nu atât pentru a descoperi o serie de 
explicații medicale, ci pentru a putea privi, măcar pentru o scurtă perioadă de 
timp, printr-un alt filtru mental, neobișnuit și poate greu de imaginat. 

Cu toate acestea, filmul nu se ridică așteptărilor pe care el însuși le creează. 
Prea puține secvențe ridică fugitiv cortina către universul interior al Alicjei: în 
timpul unui examen RMN, radiografia creierului ei arată materia cenușie me-
tamorfozându-se în frunze și flori, viu colorate, însă acoperite de ceață; altă dată, 
coborâm (literalmente) în vis, odată cu Alicja, către o groapă unde zace trupul ei 
imobil. Dacă în secvențele „realiste“, Smoczynska se folosește la început abil de 
panoramări largi pentru a arăta distanța dintre protagonistă și ceilalți, curând 
această abordare devine repetitivă, apoi este abandonată complet, deși relații-
le dintre personaje rămân, în mare, neschimbate. În ajutor vine sound design-ul 
inventiv al filmului, salvator de multe ori, căci este singurul element constant 
abil în susținerea unui plan subiectiv hiperbolizat, altfel neizbutit deseori nici 
ca scenografie, nici ca mizanscenă.

de Ilinca Miroșanu
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Roma
Mexic, SUA, 2018
regizat de Alfonso Cuarón

Ceea ce face atât de special Alfonso Cuarón în ultimul său film nu ține neapărat 
de măiestria tehnică a cadrelor, nici de poezia lor sau de povestea trasată lin în-
cadratură după încadratură, ci mai degrabă de ecuația care le conține pe toate și 
echilibrează detaliile de realism istoric cu tragedia și liricul.

„Roma“ e un tablou cvasi-autobiografic, unde Cuarón face un recul într-o co-
pilărie șaptezecistă petrecută sub protectoratul unei burghezii mexicane destul 
de confortabile, împărțită între diverse jocuri și capricii zilnice; mărturie stau 
scheciurile cotidiene din viața personajelor, pe care le vedem perindându-se 
molcom în interiorul mizanscenei, o reconstrucție vie a trecutului. Cineastul 
alternează lejeritatea unor planuri generale cu momente magnifice de prim-
plan, străbătute de tăcerea pătrunzătoare a oamenilor (și a locurilor deopotrivă), 
multe din aceste mecanisme de apropiere/ depărtare focalizând atenția chiar pe 
Cleo (Yalitza Aparicio), personaj-nucleu al filmului. Cleo e o menajeră de fami-
lie mic-burgheză, părăsită de iubitul care o lasă însărcinată cu puțin înainte de 
abandon (după cum putem bănui, personajul e inspirat din realitatea copilu-
lui-Cuarón). Drama ei se consumă lent în peisajul agitat al epocii, reconstituită 
cel mai bine într-o secvență în care, pentru câteva minute, e pus în scenă masa-
crul „Corpus Christi“, evenimentul care a scos din țâțâni anul 1971 în Ciudad de 
Mexico. Pe scurt, un protest de stradă al câtorva sute de studenți e înăbușit într-o 
ofensivă extrem de violentă, condusă de  „los Halcones“- o grupare armată antrenată 
de CIA și pusă în slujba apărării civice; studenții (de altfel pașnici în demonstrația lor) 
sunt atacați brutal și în cele din urmă uciși în număr covârșitor (uluitor e faptul că 
„los Halcones“ au năpădit apoi spitalul unde erau îngrijiți răniții, ducându-și la bun 
sfârșit crimele). În film, momentul se articulează la o scenă banală, când Cleo și stă-
pâna fac cumpărături într-un magazin cu articole pentru nou-născuți. Așa, Cuarón 
scoate istoria din fundal și o pune față-n față cu individul, chestionând în fond gre-
utatea destinului personal în contextul mai mare al unei tragedii comune.

Atât Cleo, cât și personajele din jurul ei – majoritar femei și copii – se perindă 
într-o bulă a vulnerabilității, fie prin faptul că sunt ușor de rănit (chiar cazul pro-
tagonistei), fie că joacă partida rezistenței orgolioase, cum face mama copiilor în 
încercarea de a depăși un divorț iminent. Fragilitatea asta (preponderent feminină) 
e contrapunctul fundalului sângeros, ca o contraofensivă blândă la adresa cruzimii.

Cumva, întâmplările rememorate sunt prinse într-o ramă stilistică foarte izbuti-
tă: avionul reflectat în apa cu care Cleo șterge pe jos în primul cadru revine în cel 
din final, un plan-secvență fabulos care urmărește un aeroplan traversând o bu-
cată de cer senin dintre niște blocuri de cartier. De la stratificarea jucăușă de luciri 
și reflexii (podea în carouri-spumă de la detergent-fereastră), ajungem la sfârșit 
într-un ultim moment de (auto)oglindire, un clin d’oeil al filmului cu sine însuși.

de Andreea Chiper
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Singură la nunta mea - Seule à mon mariage
Belgia, 2018
regizat de Marta Bergman

Filmul de debut al Martei Bergman propune o explorare a alienării unei mame 
singure dintr-o comunitate romă săracă. Pamela (Alina Șerban) își părăsește pe 
ascuns familia pentru a pleca în Belgia și a se arunca în brațele unui bărbat pe 
care îl cunoaște on-line prin intermediul unei firme de matrimoniale. Orfană, 
având-o doar pe bunica ei (Viorica Tudor), de care, în ciuda unor mici discordii, 
e foarte apropiată, Pamela crește singură un copil într-un sat izolat, subzistând 
din câștigurile bunicii ei ca solistă într-un taraf. Relația celor două e construită 
atent într-un amplu studiu de personaj. Conflictele lor, deși tratate ca certuri 
mărunte și nesemnificative, ascund de fapt probleme mult mai complexe: de la 
reproșurile Pamelei că n-a fost niciodată trimisă la școală, la refuzul bunicii ei 
de a-i permite orice formă de independență sau de a-și găsi o slujbă, pentru că 
asta ar însemna să-și neglijeze copilul și gospodăria.

„Seule à mon mariage“ e îmbrăcat într-un discurs feminist care abordează 
problema rolului stereotip al femeii, de pildă, în secvențele din sediul firmei de 
matrimoniale, unde femeile analizează compatibilitatea dintre zodii și caută 
cele mai bune unghiuri pentru pozele pe care ar trebui să le vadă bărbații, situ-
ație prin care trece cu stânjeneală și Pamela. În același timp se detaliază ambi-
ția unei femei rome crescută în sărăcie de a lupta cu barierele analfabetismului, 
adaptarea la un context social vestic și ruperea de familie.

Bruno (Tom Vermeir), bărbatul pentru care își sacrifică familia și pleacă în 
Bruxelles, refuză un contact sexual în seara în care se întâlnesc pentru prima 
oară, amintindu-i că o relație trebuie să funcționeze pe respect reciproc. Același 
tip de comportament gentil și atent e predominant în construcția personajului 
lui Bruno, în ciuda faptului că între cei doi se naște de la bun început o problemă 
a comunicării, dar niciodată o criză. Pamela nu poate lega coerent câteva propo-
ziții în franceză, însă Bruno și chiar colegii sau familia lui, reușesc să înlesneas-
că o legătură cu ea, într-un soi de comunicare minimal-verbală, care cumva are 
succesul de a-i apropia pe cei din jur.

Dialogurile și gesturile plusează realismul contextului. Tranziția de la peisajele 
fruste și sărăcăcioase ale satului natal la condiția middle class a lui Bruno se vede 
până și în gestul Pamelei de a lăsa apa de la robinet să curgă, dansând pe manele 
în bucătăria lui și cotrobăind prin rafturi, parcă eliberată de constrângerile sărăciei 
și prevăzând un viitor mai bun pentru ea și familia ei. Ce încarcă inutil filmul sunt 
cadrele de inspirație impresionistă din pădure și momentele de reverie, care nu 
adaugă nimic în construcția personajelor, ci mai degrabă se îndreaptă spre clișeu 
și o formulă modernistă vetustă. „Seule à mon mariage“ nu vine cu vreo propune-
re cinematografică nemaivăzută, dar concentrează un discurs feminist construit 
dibace, studii ample de personaj și atenție la detalii și dialoguri.

de Bogdan Balla
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Editura Tact, Cluj-Napoca, 2018
Trad. Teodora Lascu

Este destul de futil a chestiona competența teoretică a Actoriei în cinema a lui James 
Naremore sau validitatea sa drept carte despre cinema. Vorbim despre un text cu-
noscut, „vechi“, dacă vreți, trecut prin multe prisme critice și criterii teoretice. În 
cei 30 de ani de la apariția sa inițială, volumul a devenit deja un text de referință în 
teoria filmului, un instrument esențial pentru discursul academic, dar și un text ac-
cesibil pentru oricine este dispus să privească un film mai nuanțat, să îl analizeze în 
întregul elementelor sale constitutive, să înțeleagă cum funcționează separat, apoi 
împreună, resorturile mecanismelor sale de expresie.

Așa cum declară și James Naremore în introducere, nu avem de a face cu un ghid 
care să explice pașii și calitățile necesare pentru a deveni un actor bun, ci cu inten-
ția de a formula un studiu critic asupra diverselor abordări, maniere și teorii despre 
actorie din istoria cinemaului. Într-un context în care Hollywood-ul și star system-ul 
s-au concentrat, în genere, mai degrabă pe personalitățile sale și viețile lor din afara 
ecranului, mai mult pe forme decât pe fonduri, iar scrierile despre actori au gravitat 
în mare parte în jurul unor biografii, textul lui Naremore conduce discuția către o 
linie de gândire în care actorul reprezintă mai mult decât o față recognoscibilă sau 
un răspuns mecanic, devenind un proces complex, psihologizat, pe alocuri chiar po-
litic, în spiritul demersurilor teoretice înaintate de Screen Theory.

Cartea, delimitată în trei părți – prima dedicată mai mult teoriei și a discursu-
lui abstract, iar celelalte două orientate către o componentă practică, concretă, 
sub forma unor studii de caz și secvențe deconstruite –, face o bine fundamentată 
analiză cronologică a direcțiilor de interpretare actoricească. Plecând de la reperele 
stanislavskiene și brechtiene ale actoriei, trecând prin viziunile erei mute și ajungând 
către contemporaneitate, la the Method, școala americană a așa-numitei Metode, 
Naremore își sistematizează analiza practică în jurul a șapte actori, începând cu 
particularitățile lui Lillian Gish și ale lui Charlie Chaplin și continuând cu Marlene 
Dietrich, James Cagney, Katherine Hepburn, Marlon Brando și  Cary Grant, la care se 
adaugă două studii mai ample dedicate „Rear Window“ (r. Alfred Hitchcock, 1954), 
vorbind despre calitatea de spectator, și „The King of Comedy“ (r. Martin Scorsese, 
1982), vorbind despre calitatea performativă. 

Astfel, Actoria în cinema deslușește multe dintre temele și din termenii adesea 
aruncați superficial în interpretarea performanțelor actoricești – de câte ori nu am 
auzit despre întrebările stanislavskiene sau, să spunem, despre Christian Bale și ce 
method actor este el, fără să înțelegem neapărat conceptele, modul lor de funcționa-
re și originea lor? Mai mult decât o explicație, Naremore întreprinde un discurs care 

Actoria în cinema, de James Naremore

de Teodora Leu
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integrează atât istoricul și evoluția acestor maniere de gândire, cât și modul în care 
funcționează pe ecran și cum ne putem raporta la acestea.

Analiza pe care Naremore o propune este aceea a unei perspective holistice. 
Vedem atât o problematizare a componentei fizice a actoriei, de la spațiul perfor-
mativ la costum și machiaj, la mișcarea coregrafică a actorului și expresiile sale 
faciale, cât și o disecare a modului în care psihologia și identitatea actorului rela-
ționează cu psihologia și identitatea personajului. În ansamblu, se creionează un 
inventar de studii de caz despre stiluri și tehnici în abordarea jocului actoricesc, în 
abordarea actorului ca instanță de sine stătătoare și ca mod de funcționare în spa-
țiul filmic. Problematizarea lui Naremore cuprinde și o cercetare asupra modului în 
care spectatorul interacționează cu actorul și cu imaginea sa, precum și a modului 
în care diferite instanțe performative ne afectează viața de zi cu zi, de la discuțiile 
între prieteni și până la modul în care percepem știrile de televiziune. 

Pe fondul discursului pe care acest număr din Film Menu și-l propune raportat la 
publicațiile despre film, ceea ce aș vrea totuși să subliniez legat de ediția în discuție 
a Actoriei în cinema nu este atât calitatea sa teoretică, cât importanța publicării sale 
într-o traducere în limba română. În contextul în care spațiul românesc este dezolant 
de sărăcăcios în ceea ce privește literatura de specialitate, poate încet-încet mai activ 
ca publicații autohtone, dar foarte arid ca lecturi esențiale sau de referință, apariția 
ediției traduse a Actoriei în cinema vine ca un foarte necesar demers spre a contura 
un fond de cultură cinematografică, fie el academico-universitar sau general. Mi se 
pare un pas important în stabilirea unor grile de lectură sau de analiză filmică care 
în general au lipsit până recent, fără a ne orienta către ultra doxisme sau chestiuni 
sofisticate, ci doar spre niște instrumente critice de citire și de decodare, mai puțin 
superficiale. De altfel, și Naremore militează prin scriitura sa către un stil accesibil, 
nicidecum ermetic, chiar dacă își propune să teoretizeze unul dintre cele mai puțin 
tratate subiecte ale cinematografiei. 

Mai mult, mi se pare importantă această revitalizare a discursului despre actorie în film 
într-un context în care, la nivel autohton, general vorbind, atunci când se ajunge într-un final 
la o direcție de analiză, este mai degrabă poeticitatea regizorului cea care câștigă teren, care 
ajunge mult mai clar lăudată și găsită mult mai recognoscibilă. Sau actorul în sine ș demer-
surile sale stilistice și tehnice se dizolvă în interesul manifestat de către public față de perso-
naj. Chiar dacă acest mod de a vedea lucrurile pare să fie destul de comun la nivelul discuției 
generale despre cinematografie și în urmă rămân mai degrabă niște calități impresioniste ale 
actorului și mai puțin întregul său areal stilistic si tehnic, găsesc această „irelevanță“ a acto-
rului mult mai acută în spațiul românesc, fapt datorat, pe de-o parte, concepției demiurgice 
a regizorului, destul de mult antrenate la nivelul industriei, și, pe de-o altă partă, identifică-
rii actoriei de film cu actoria de teatru, în sensul că actorul „bun“ este bun oriunde și că nu 
depinde atât de mult performanța sa filmică de adaptarea la mediul specific, cât depinde de 
talentul său nativ, talent pare-se școlit în teatru.

Într-o ultimă instanță, readucerea în atenție a unui discurs critic despre actorie, 
cu accentul pe calitatea filmică, o consider necesară prin prisma contextului actual 
al tehnicilor și al direcțiilor practicate în spațiul autohton. Actoria de film și actoria 
de teatru încă rămân în mare parte congruente, dacă nu chiar același lucru, în me-
diul academic, dar și în mințile unei bune părți din public. Oricât de mult ar avea 



în comun, ca tehnici și ca instrumente, sau ca origine, textul lui Naremore vine în 
nuanțarea acestei opinii. Cele două funcționează complet diferit, performativitatea 
filmică are specificitatea sa, subliniază Naremore. Nu aș spune că actoria de film nu 
este studiată, sau că tinerii actori nu sunt instruiți în a face această distincție amin-
tită mai sus, dar consider că este puțin problematizată și puțin analizată, teatrul 
câștigând, în genere, prestigiul. Actoria de film pare văzută a fi mai comercială, mai 
facilă, lipsită de complexitate și de teroarea scenei, dar poate textul lui Naremore 
demonstrează că nu este chiar așa.

În sine, apariția ediției traduse a Actoriei în cinema reprezintă un pas important 
pentru completarea dimensiunii cinematografice teoretice din spațiul autohton, un 
pas care cred că bucură orice cinefil curios, cu atât mai mult noile generații de stu-
denți la film. De altfel, sperăm că este un pas care va fi urmat de mulți alții. Direcția 
pe care o aduce cu sine apariția textului lui Naremore în limba română rămâne, 
până la urmă, aceeași pe care pare să o aibă și autorul – dorința de a face cinemaul 
accesibil, de a-i explica atât tehnicile cele mai brute și mai simple, cât și indecșii de 
imagine și formele vizuale cu care lucrează ca sens.  
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De ce pot recenza Conversations with Film-Makers

Titlul acestui articol face trimitere la postarea de pe blog-ul lui J. Hoberman, „Why 
I cannot review Jonas Mekas’s «Conversations with Film-Makers»”, în care criticul 
își explică, în format epistolar (scrisoarea este adresată unui anume N.), decizia de 
a nu recenza cea mai recentă carte semnată de Jonas Mekas.1 La rândul lui, articolul 
lui Hoberman vine ca răspuns la articolul lui Michael Casper din The New York 
Review of Books, „I Was There”, în care Casper pornește într-o cercetare aparent 
nevinovată, anume să demonstreze că, în ciuda aspectului exhaustiv pe care Jonas 
Mekas îl oferă autodocumentării vieții sale prin diferite produse artistice, există o 
memorie selectivă.2 Pe parcurs, însă, cercetarea devine tendențioasă, propunându-și 
să detalieze viața tânărului Mekas, proaspăt elev de liceu într-o Lituanie ocupată de 
trupe sovietice. Ce descoperă Casper este că Mekas devine implicat în organizații tip 
gherilă anti-sovietice, urmând ca, în 1941, să colaboreze cu Naujosios Biržų žinios 
(Noile știri din Biržai), o publicație a Frontului Activist Lituanian, organizație anti-
semită care saluta retragerea trupelor sovietice și intrarea celor naziste (22 iunie 
1941). Doi ani mai târziu, în 1943, Mekas începe să colaboreze cu Panevėžio Apygardos 
Balsas (Vocea regiunii Panevėžys), o altă publicație nazistă. Nu a semnat niciodată 
vreun material nazist sau anti-semit. Unde încearcă Casper să ajungă prin aceste 
precizări este la denunțarea unei atitudini evazioniste din partea lui Jonas Mekas 
legate de Holocaustul evreilor, în ciuda imaginii iconice pe care acesta a căpătat-o ca 
supraviețuitor al lagărelor de muncă naziste. În urma articolului a existat un schimb 
de replici între criticul de artă Barry Schwabsky și Michael Casper, în care Schwabsky 
denunță o tendențiozitate și rea-intenție în articolul lui Casper, menționând că 
multe din presupunerile sale nu se susțin și că, mai mult, atât activitatea lui Mekas 
în cadrul acelor publicații naziste cât și atitudinea lui evazivă față de război sunt 
justificate: propaganda nazistă domina toate sectoarele culturale iar traumele 
provocate de război și decizia de a discuta sau nu despre ele trebuie respectate.3 În 
replica lui Casper există o lămurire – articolul inițial nu a avut intenția de a îl amenda 
pe Mekas, ci doar de a demonstra că activitatea sa din timpul războiului a fost mult 
mai complexă decât se crede – și o subliniere a acuzației: „memoria lui Mekas nu 
este doar selectivă, ci selectivă din rațiuni ideologice.”4 

J. Hoberman clarifică greutatea acuzelor făcute la adresa lui Mekas: „Motivul 
pentru care articolul lui Casper a căzut ca un bombardament peste o parte din lumea 

1 J. Hoberman, „Why I cannot review Jonas Mekas’s Conversations with Film-Makers”, http://j-hoberman.
com/2018/06/why-i-cannot-review-jonas-mekass-conversations-with-film-makers/, publicat în 30 iunie 2018, 
accesat la 2 ianuarie 2019.
2 Michael Casper, „I Was There”, The New York Review of Books, https://www.nybooks.com/articles/2018/06/07/
jonas-mekas-i-was-there/, publicat în 7 iunie 2018, accesat la 2 ianuarie 2019. 
3 Barry Schwabsky; Michael Casper, „On Jonas Mekas: An Exchange”, https://www.nybooks.com/articles/2018/07/19/
on-jonas-mekas-an-exchange/, publicat în 19 iulie 2018, accesat la 2 ianuarie 2019.
4 Ibid. 

Conversations with Film-Makers, de Jonas Mekas
Spector Books, Leipzig, 2018
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filmului este exact preocuparea pe care arta lui Jonas o are cu propria lui viață.”5 
Păstrând o introducere reverențioasă la adresa cineastului (întâlnită și în articolele 
lui Casper și Schwabsky), Hoberman aduce o greutate în plus la articol, anume 
misterioasa sa îngropare din 2017 de către The Nation.6 Criticul plusează cu o listă 
de acțiuni chestionabile din istoria lui Mekas în care acesta pare să facă apologia 
nazismului, mai exact filmografia lui Riefenstahl și filmul „Der Ewige Jude”/ „Eternul 
evreu” (pe care îl considera o capodoperă anti-nazistă). 

Acestea fiind menționate, pare scandalos să aleg să recenzez cartea lui Jonas 
Mekas, mai ales într-o perioadă în care cinefilii autohtoni urmăresc discursul lui 
Radu Jude care devoalează trecutul nazist al României. Consider utilă polemica din 
jurul lui Mekas și chestionarea autorității unui singur om în legătură cu o întreagă 
mișcare culturală (New American Cinema), însă trebuie luat în considerare un lucru, 
anume prezența controversată a lui Jonas Mekas, care a atras de la sine animozități. În 
timp ce unele persoane care l-au atacat pe cineast aveau probleme strict profesionale 
cu el (Amos Vogel, Susan Sontag și Pauline Kael sunt doar câțiva dintre cei care și-
au arătat rezervele), multe altele au început, într-un mod asemănător cu Casper, să 
îi speculeze trecutul, puterea și influența. Într-un interviu luat de Tom Gunning, 
Andrew Sarris își amintește că: „Obișnuiam să facem glume cum că a venit din 
Lituania într-un submarin”; „De fapt Jonas a scris un puternic manifest anti-gay. 
Nu sunt sigur dacă într-adevăr a fost scris de Jonas” (aici e posibil să fie vorba despre 
articolul „The Experimental Film in America” din 1955, în care Mekas amendează 
o direcție stilistică pe care o numește  „conspirația homosexualului”7); „Întrebarea 
era, cum se descurcă Jonas? De unde a făcut rost de atâția bani? Erau zvonuri legate 
de CIA, una, alta.”8 Aceste speculații au calitatea de a agita, însă, precum cele făcute 
de Casper, nu se bazează pe dovezi solide. Mai mult, Conversations with Film-Makers 
conține câteva materiale cel puțin flatante pentru viziunile progresiste ale cineastului 
din perioada în care lucra pentru The Village Voice (interviul cu Anna Karina, cel cu 
Kristina Nordstrom și cel cu Nelly Kaplan ar putea fi ușor canonizate drept texte cu 
ambiții feministe remarcabile), lucru care, evident, nu s-ar contrazice cu activitatea 
nazistă a autorului, în cazul în care aceasta ar fi vreodată demonstrată. 

Conversations with Film-Makers este o antologie de interviuri cu cineaști luate 
de Mekas între 1961 și 1973. Pe lângă materialul scris, cartea conține și o arhivă 
fotografică formată din imagini extrase din filme și fotografii cu cineaști făcute de 
Mekas. Este cunoscut faptul că Mekas a reprezentat practic nucleul New American 
Cinema și că rubrica sa din Village Voice a popularizat mișcarea. Deși există o colecție 
impresionantă de texte semnate de Jonas Mekas – cronici, scrisori, jurnale, eseuri – , 
Conversations with Film-Makers nu este o adiție futilă la piața de carte de specialitate. 
Din contră, pentru un artist care și-a conturat prezența la persoana întâi în cea mai 
mare parte din operă, o carte de interviuri conduse de el reprezintă un material de 
studiu care îi va încânta pe teoreticieni și critici.
5 J. Hoberman, „Why I cannot review Jonas Mekas’s Conversations with Film-Makers”, http://j-hoberman.
com/2018/06/why-i-cannot-review-jonas-mekass-conversations-with-film-makers/, publicat în 30 iunie 2018, 
accesat la 2 ianuarie 2019.
6 Ibid. 
7 Jonas Mekas, „The Experimental Film in America”, P. Adams Sitney (editor), Film Culture Reader, New York, NY: 
Cooper Square Press, 2000, p. 21-26.
8 Tom Gunning, Andrew Sarris, „Loved Him, Hated It”, To Free the Cinema : Jonas Mekas & The New York 
Underground, Princeton University, Oxford, 1992, David E. James (editor), p. 66-71.
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 Design-ul (realizat de Pascal Storz and Fabian Bremer) imită formatul de ziar, 
folosindu-se de coloane și titluri mult mai mari în raport cu textul, amintind de era și 
tradiția vizuală a mașinii de scris. Prezența unor anumiți regizori era inevitabilă, mai 
exact exponenții mișcării New American Cinema: Jerome Hill, Yvonne Rainer, Andy 
Warhol, Ken Jacobs, Michael Snow și alții. În schimb, alte prezențe anulează aspectul de 
sectă pe care Mekas îl oferă cineaștilor experimentali americani: Susan Sontag, Agnès 
Varda, Anna Karina, Dušan Makavejev, Marcel Ophüls etc. Pe lângă interviuri mai sunt 
incluse și notițe din partea unor cineaști, scrisori, replici la articole precedente, mostre 
ale versatilității rubricii lui Mekas. 

„Și încerc să fac ce mi-am propus: să nu scriu despre filme care nu îmi plac”9, 
spune Mekas într-unul dintre interviurile care reprezintă excepții de la regulă, anume 
un interviu cu Charles Henri Ford despre „Johnny Minotaur” (1971). Tonul lui Mekas 
este același pe care cinefilii îl pot recunoaște atât din filmele sale jurnal, cât și din 
cronicile publicate în Film Culture: jucăuș, relaxat, romantic și adesea propagandistic. 
Are mereu grijă să vorbească despre film non-comercial, mijloace de producție și 
situația cinemaului în orașele și țările de proveniență ale cineaștilor. Pe Anna Karina 
și Stan Brakhage îi provoacă la jocuri: primele X culori care îți vin în minte, X lucruri 
care au acea culoare. 

Există, totuși, o serie de interviuri care prezintă polemici. Într-o conversație purtată 
de Mekas, Shirley Clarke, Louis Brigante și Lionel Rogosin cu Louis Marcorelles, editor 
la Cahiers du cinéma, aceștia intră într-o polemică legată de premisa lui Marcorelles, 
anume că New American Cinema în varianta sa underground nu este destul de deschis 
publicului precum alte noi valuri cinematografice. Replicile lui Stan Vanderbreek (și, 
ulterior, cea a lui John Whitney) la un articol în care Mekas îl critică pe Vanderbreek 
arată (și discută) o poziție pe care Mekas nu a mai luat-o din anii ’50, anume cea de 
critic la adresa filmelor experimentale americane. Cât despre New York Film Festival, 
criticul începe un text cu: „Ar trebui ca cetățenii New York-ului să închidă New York 
Film Festival? De ce? De ce nu? Există vreo urmă de artă în Lincoln Center? Avem 
dreptul de a ne amuza la Lincoln Center (cu sau fără artă) în timp ce purtăm războaie 
în alte țări?”10

Cu riscul de a oferi această informație la prea puțin timp de la moartea cineastului 
italian Bernardo Bertolucci, țin să menționez textul semnat de actrița Viva, cunoscută 
pentru colaborările cu Andy Warhol, în care aceasta sesizează un posibil plagiat. 
În opinia ei, filmul regizorului italian „Ultimul tango la Paris” (1972) copiază 
„Blue Movie” (r: Andy Warhol, 1969), film în care a apărut și ea. Pe lânga acuzația 
adusă lui Bertolucci, Viva o acuză și pe Pauline Kael pentru ignorarea cinemaului 
underground, menționând că dacă Kael s-ar fi obosit să studieze filmele lui Warhol 
atunci cronica ei la filmul lui Bertolucci nu ar fi fost așa elogioasă. Ignoranța față de 
filmul underground este exact ce încerca Jonas Mekas să prevină prin neobosita lui 
activitate de cineast, arhivist și scriitor. Puterea lui asupra informației care circulă 
despre New American Cinema rămâne problematică din cauza riscului de monopol, 
însă, până la proba contrarie, nimic din activitatea sa nu îl descalifică din punct de 
vedere politic și moral.
9 Jonas Mekas, Charles Henri Ford, „Charles Henri Ford Defends ‚Johnny Minotaur’”, Conversations with Film-Makers, 
Spector Books, 2018, Leipzig, p. 130.
10  Jonas Mekas, „People vs New York Film Festival”, Conversations with Film-Makers, Spector Books, 2018, Leipzig, pg. 109.

8_Recenzie de carte



Cotații filme Andreea 
Chiper

5 - capodoperă 3 - merită văzut4 - trebuie văzut

Codrin 
Vasile

Călin
 Boto

1_Climax (r: Gaspar Noé)        -       3 1 3 2 4 2 2 2

2_Roma (r: Alfonso Cuarón) 4 3 3 5 2 - 3 3 3

3_BlacKkKlansman (r: Spike Lee) 2 3 3 3 2 2 3 3 3

4_Războiul rece (r: Paweł Pawlikowski) 2 4 1 3 4 - 2 2 1

5_Touch Me Not (r: Adina Pintilie) 1 2 3 1 5 - 4 - 4

6_Donbass (r: Sergei Loznitsa) 1 2 4 1 1 1 - - 4

7_Nuestro tiempo (r: Carlos Reygadas) 3 - 4 1 3 - 3 - 4

8_The Other Side Of Everything 
(r: Mila Turajlić) 4 4 5 3 4 - 3 - 5

9_The Man Who Killed Don Quixote
 (r: Terry Gilliam) - 2 1 1 1 - - 1 1

10_„Îmi este indiferent dacă în istorie vom 
intra ca barbari” (r: Radu Jude) 4 4 5 4 4 3 5 4 5

11_O afacere de familie
(r: Hirokazu Kore-eda) 3 4 4 4 2 3 - - -

12_Câteva conversații despre o fată foarte 
înaltă (r: Bogdan Theodor Olteanu) 2 2 2 2 3 - - 2 3

13_Moromeții 2 (r: Stere Gulea) - 1 2 - - 1 - 2 -

14_The Green Fog (r: Guy Maddin) 4 - 4 4 4 - 4 - 5

15_Dacii liberi (r: Monica Lăzurean-Gorgan, 
Andrei Gorgan) 2 3 2 2 2 - - - 3

16_The Other Side of the Wind 
(r: Orson Welles) - 5 5 - 5 - - - 4

17_Un prinț și jumătate (r: Ana Lungu) - - 4 - 4 2 2 - 3

18_Isle of Dogs (r: Wes Anderson) 5 4 4 4 4 - 3 4 4

19_Burning/ Beoning (r: Lee Chang-dong) 2 4 - 4 3 5 - - -

20_Distanța dintre mine și mine (r: Mona 
Nicoară) 4 - 5 4 4 4 - 4 5



Laurențiu
Paraschiv

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

Flavia 
Dima 

Teodora 
Leu

Diana 
Smeu

Teona  
Galgoțiu

Bogdan
Balla

1_Climax (r: Gaspar Noé)        -       3 1 3 2 4 2 2 2

2_Roma (r: Alfonso Cuarón) 4 3 3 5 2 - 3 3 3

3_BlacKkKlansman (r: Spike Lee) 2 3 3 3 2 2 3 3 3

4_Războiul rece (r: Paweł Pawlikowski) 2 4 1 3 4 - 2 2 1

5_Touch Me Not (r: Adina Pintilie) 1 2 3 1 5 - 4 - 4

6_Donbass (r: Sergei Loznitsa) 1 2 4 1 1 1 - - 4

7_Nuestro tiempo (r: Carlos Reygadas) 3 - 4 1 3 - 3 - 4

8_The Other Side Of Everything 
(r: Mila Turajlić) 4 4 5 3 4 - 3 - 5

9_The Man Who Killed Don Quixote
 (r: Terry Gilliam) - 2 1 1 1 - - 1 1

10_„Îmi este indiferent dacă în istorie vom 
intra ca barbari” (r: Radu Jude) 4 4 5 4 4 3 5 4 5

11_O afacere de familie
(r: Hirokazu Kore-eda) 3 4 4 4 2 3 - - -

12_Câteva conversații despre o fată foarte 
înaltă (r: Bogdan Theodor Olteanu) 2 2 2 2 3 - - 2 3

13_Moromeții 2 (r: Stere Gulea) - 1 2 - - 1 - 2 -

14_The Green Fog (r: Guy Maddin) 4 - 4 4 4 - 4 - 5

15_Dacii liberi (r: Monica Lăzurean-Gorgan, 
Andrei Gorgan) 2 3 2 2 2 - - - 3

16_The Other Side of the Wind 
(r: Orson Welles) - 5 5 - 5 - - - 4

17_Un prinț și jumătate (r: Ana Lungu) - - 4 - 4 2 2 - 3

18_Isle of Dogs (r: Wes Anderson) 5 4 4 4 4 - 3 4 4

19_Burning/ Beoning (r: Lee Chang-dong) 2 4 - 4 3 5 - - -

20_Distanța dintre mine și mine (r: Mona 
Nicoară) 4 - 5 4 4 4 - 4 5



200


