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FILM MENU #30

CANON ȘI CINEFILIE II
În prelungirea temei din numărul anterior, ediția de față a căutat 
să aducă în prim-plan experiența noastră ca generație tânără 
în raport cu ideea și cu valorile unui canon cinematografic. 
Fără a vrea să incităm la o cruciadă de tipul vechi vs. nou, 
„tânăr” vs. „bătrân”, nu putem să nu observăm că există 
anumite circumstanțe și contexte generaționale care ne-au 
permis să ne raportăm altfel la cinema și la audio-vizual în 
genere - cum ar fi ubicuitatea mediului online. În sine, poate 
că terenul cinema-ului devine cel mai fertil exact atunci când 
se ciocnesc opinii, când noi critici și cineaști strigă pentru 
schimbare, când fiecare suntem pregătiți - cu argumente și nu 
doar de amorul polemicii - să apărăm valorile în care credem 
și să le taxăm pe cele care nu mai sunt congruente cu reali-
tatea în care trăim.

În FM #30 ne oprim introspectiv asupra modului în care 
cinema-ul a ajuns la noi din copilărie până în momentul de 
față, trecând de la colecții ale părinților noștri la filmografia 
de admitere, precum și explorăm posibile interferențe între 
cinema-ul românesc și cel universal, plecând de la încercări 
proprii de adaptare a unui film ca Death Proof, care vine la 
pachet cu o discuție despre celebrarea unei nișe din istoria 
cinema-ului. Către cinema-ul românesc ne aplecăm și prin 
două alte texte, unul despre Ion Grigorescu și altul despre 
Alexandru Tatos, semnalând necesitatea nuanțării și expansi-
unii canonului autohton. Acestora li se adaugă un studiu de-
spre Mircea Săucan ca stilist idiosincratic, prin care încercăm 
să-l racordăm unui context universal. Revenim în actualitate 
printr-un dialog despre serialele românești recente și prin două 
interviuri care investighează ce mână cinema-ul contemporan, 

unul cu regizorul Vlad Petri și altul cu duo-ul Adrian Cioflâncă 
și Radu Jude. Și printre rândurile acestor schimburi de replici 
se strecoară noțiuni despre canon, despre filme esențiale, 
dar și despre cum industria cinematografică, în căutarea unei 
așa-zise respectabilități, adesea lucrează împotriva libertății 
și creativității. În mod inevitabil, într-un număr despre canon 
și cinefilie pare mai mult decât necesar să vorbim și despre 
Godard, redeschizând o discuție despre Histoire(s) du cinéma. 
Finalmente, apelăm la propriul nostru spirit cinefil prin câteva 
scurte liste de filme pe care noi le considerăm, sub o formă sau 
alta, esențiale. Nu pretindem că topurile noastre sunt autori-
tare, ci, mai degrabă, că ele exprimă moduri personale în care 
generația noastră și-a achiziționat bornele sale de referință. 

Ca multiplu de zece, numărul 30 vine și cu o aură aniversară. 
FILM MENU de acum nu s-ar fi întâmplat fără redacțiile ante-
rioare, ale căror membri ne bucurăm că ne-au devenit la un 
moment dat profesori. Generația lor o împinge pe a noastră 
și sperăm că și noi, la rândul nostru, vom putea face asta cu 
cei care ne urmează. Ca revistă studențească, FILM MENU își 
asumă, în primul rând, un rol de a forma. Revista nu s-ar fi pu-
tut întâmpla nici fără susținerea lui Sorin Botoșeneanu, a cărui 
bunătate și a cărui dedicare nu pot fi descrise în cuvinte - dar 
care, cu siguranță, se vor vedea ca o forță discretă (ca Sorin 
însuși) în tot ceea ce va realiza generația noastră de critici și 
de cineaști. Legat de canon, cinefilie și cinema nu putem decât 
să milităm mai departe pentru ceea ce am învățat de la Sorin: 
cinema-ul are loc pentru toată lumea. Are loc pentru greșeli, 
pentru lucruri mici, pentru banal, pentru uman. A face cinema 
pentru prestigiu este o fantasmă periculoasă, iar greșeala nu 
înseamnă o lipsă de potențial. Puneți, deci, mâna și filmați, 
scrieți etc...

Dora Leu
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Drive my car / 
Doraibu mai kâ
Japonia, 2021 

regie: Ryûsuke Hamaguchi 
scenariu: Ryûsuke Hamaguchi 
imagine: Hidetoshi Shinomiya  
distribuție: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, 
Reika Kirishima, Masaki Okada

de Răzvan Adimei

Cu un palmares în continuă extindere, printre care se numără victoriile la Cannes și Premii-
le Academiei Americane, Drive My Car / Doraibu mai kâ a primit vaste șiruri de aprecieri, din 
mai multe puncte de vedere – dintre care cel mai aclamat scenariul. Cred, însă, că versa-
tilitatea este cea mai lăudabilă componentă a sa. Spun asta în ideea în care, după ce l-am 
vizionat, am fost eu însumi absorbit de vârtejul de impresii pe marginea filmului, ale criticilor 
și ale publicului larg, totodată. Citind, am reperat un soi de pattern în toate aceste opinii, 
prin aceea că, prin construcția propusă, pe alocuri conștient laconică, Drive My Car poate 
fi orice vrea spectatorul să fie, așa cum o spune1 și Manohla Dargis în New York Times: 
„liniștile semnificative care, precum spațiul gol dintr-un tablou, întregesc imaginea”. Cu un 
scenariu foarte minuțios conturat, în special în ceea ce privește viețile personajelor care 
îl populează, Drive My Car urmărește cu răbdare intersecțiile destinelor acestora, într-un 
produs final de aproape trei (lungi) ore. Sper că paranteza anticipează demersul meu: să 
îmi argumentez poziția din tabăra antagonică receptării pozitive a filmului. Deși are ingredi-
entele unei povești captivante - mă refer aici la personajele specifice, dar și la interacțiunile 
cu substanță dintre ele - filmului pare că-i lipsește ceva, dacă îmi permit să spun asta, care 
să-l facă realmente angajant la nivel emoțional.

Ceea ce nu poate fi supus dezbaterilor este complexitatea personajelor. Dintre cele patru 
care petrec cel mai mult timp pe ecran, toate au atât trăsături care să le individualizeze, 
cât și un întreg trecut în spate care le definesc. Yûsuke (Hidetoshi Nishijima), protago-
nistul, este actor și regizor de teatru, specializat în producții experimentale multilingve cu 
supratitrare – adaptează multiple texte dramaturgice, precum „Așteptându-l pe Godot” sau 
„Unchiul Vania”, al lui Cehov. Iar cu spectacolul Yûsuke are o legătură specială, căci și în 
mașină ascultă casete cu vocea soției sale, care recită replici din piese de teatru. Un ata-
șament deosebit îl are și pentru mașina în sine, un Saab 900 roșu, observabil cu ușurință 
chiar și de la distanță și pe care nu-l vrea manevrat de către altcineva. În mod cert, mașina 
reprezintă un spațiu sigur pentru protagonist, dar și un spațiu al confesiunilor în fața altor 
personaje, așa cum vedem mai târziu în film. Yûsuke are o relație complicată cu soția sa, 
Oto (Reika Kirishima), scriitoare de succes pentru formatul de televiziune. Momentele care 
conferă specificitate relației lor sunt acelea în care, în timpul actului sexual, ea verbalizează 
premise de posibile povestiri. Chiar în primele câteva minute spectatorii sunt martorii unui 
astfel de moment, în care Oto descrie situația unei adolescente care intră prin efracție în 

1 Manohla Darghis, A Director Takes Your Heart for a Spin, New York Times, 24 noiembrie 
2021, https://www.nytimes.com/2021/11/24/movies/drive-my-car-review.html, accesat la 26 aprilie 2022. 
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casa băiatului de care îi place. Ce se întâmplă de obicei este că, a doua zi, Oto uită po-
veștile și are nevoie ca Yûsuke să îi reamintească. Aflăm că cei doi au o fiică decedată, ca 
mai apoi însăși Oto să moară, într-o zi în care ea și soțul său ar fi trebuit să aibă o discuție 
referitoare la relația lor. Despre Oto mai știm că are întâlniri sexuale cu mai mulți parteneri, 
de altfel Yûsuke o și prinde, cu o ocazie, cu un actor mai tânăr, Kôji (Masaki Okada). Sce-
naristul Hamaguchi nu îl scapă din vizor pe acesta din urmă, astfel încât, mai târziu, Kôji 
e selectat într-un casting pentru „Unchiul Vania” chiar de către soțul fostei sale confidente, 
deși verosimilitatea deciziei e chestionabilă. Totuși, în mod asemănător cu cele două per-
sonaje deja amintite, și Kôji are o istorie. După moartea lui Oto, ale cărei povești spuse 
tot în timpul sexului îi trezeau și lui trăiri puternice, Kôji se simte mult mai sumbru, de aici 
motivația de a da audiție la spectacolul pus în scenă de soțul femeii. Nu în cele din urmă, și 
prezența șoferiței protagonistului, Misaki (Tôko Miura), este esențială. La insistențele orga-
nizatorilor unei rezidențe de teatru și după ce află că are glaucom, Yûsuke acceptă sceptic 
pe cineva care să-i conducă mașina. Iar Misaki nu este doar sprijinul pe care protagonistul 
să-și descarce emoțiile, ci e construită cu propria substanță. Despre ea aflăm că a învățat 
să conducă pentru a-și transporta mama la și de la un club de noapte. La întoarcere, tânăra 
era obligată să conducă suficient de lin cât să n-o trezească. Aflăm și că, în cele din urmă, 
mama ei a murit într-un accident, o surpare de teren care le-a distrus casa – precum și că, 
după ce Misaki a scăpat, aceasta nu s-a mai întors să o salveze și pe mamă. Se înțelege, 
deci, că scenariul nu este construit pe paradigma unui exponent unic, protagonistul, în jurul 
căruia să existe personaje care să îl susțină prin rolurile lor sau,  care, prin comparație, să-i 
potențeze anumite trăsături. Mai mult decât faptul că toate aceste personaje au propria 
substanță, ele nu cad în capcana unor șabloane, iar Ryûsuke Hamaguchi valorifică întâl-
nirile destinelor lor. De altfel, într-un interviu2, întrebat dacă filmul lui este despre suferință, 
regizorul mărturisește că geneza filmului a pornit de la construcția personajelor, iar nu te-
matic, însă, sigur, este de acord cu cei care văd în film tema suferinței. Odată ce vizionezi 
filmul, confesiunea lui Hamaguchi se resimte cu siguranță.

Totuși, minuțiozitatea acordată specificității nu pare c-ar fi și suficientă pentru un perfor-
mance actoricesc care să te introducă cu capul sub apa în care se „scufundă” personajele. 
De cele mai multe ori, situațiile în care sunt plasate le stârnesc trăiri foarte intelectualizate. 
Este aproape ca și cum scenariul a fost pre-preparat ca să includă multe detalii despre 
viețile personajelor  (unele profund marcante), dar fără să ajungă cu adevărat la spectatori, 
ci mai degrabă să rămână reci. Am în vedere în acest sens momentele în care personajele 
nu par să asimileze realmente lucrurile prin care au trecut, ci emit cvasi-poncife, cum ar fi 
„Ceea ce ar trebui să facem este să fim sinceri cu inimile noastre”, „îi vom spune [divinității] 
că am suferit, că am plâns, că viața a fost grea”, ori „Trebuie să continuăm să trăim”. Iar 
ceea ce este bizar e faptul că aceste verbalizări sunt reacții la genul de evenimente care 
pot răscoli o viață întreagă, moartea unei soții, a unei mamei sau a unei fiice. Jocul actori-
cesc completează replicile, căci după moartea lui Oto, cei trei joacă suferința într-un mod 
similar, într-o zonă suficient de sterilă încât să deconecteze pe alocuri spectatorul. Acestea 
două sunt cauzele barierei emoționale resimțite de unii față de personajele lui Hamaguchi 
și nu ritmul lent care, în alte circumstanțe funcționează cu succes. Am în minte, de exem-
plu, Memoria (2021, r. Apichatpong Weerasethakul), al cărui premieră a fost tot la Cannes, 
ediția din 2021 și al cărui ritm mult mai lent susține un performance mult mai convingător 
datorită jocului actoricesc și dialogului. Toți cei trei, Yûsuke, Misaki și Kôji, au ceva din 

2 Film at Lincoln Center, Ryûsuke Hamaguchi & Min Jin Lee on Drive My 
Car, Grief, and Silence, https://youtu.be/BIWwaG2PSl8, accesat la 26 aprilie 2022. 

figura unui terapeut foarte articulat, căci își încasează trecuturile rațional, fără emoție. De 
exemplu, la moartea lui Oto, nu vedem niciodată care e impactul emoțional al lui Yûsuke, 
ori cum îl afectează viața ei erotică paralelă cu căsnicia lor. În mod similar, momentele în 
care personajele (Misaki și Kôji) își rezumă întregi istorii personale au același efect de de-
conectare. Este clar că, pentru unii comentatori, tocmai în aceasta constă fascinația pentru 
filmul lui Hamaguchi, mai ales întrucât aceste dialoguri păstrează ceva din stilul murakami-
an al poveștii omonime a autorului, care stă la baza lui Drive My Car. Însă, este cât se poate 
de justă și obiecția celeilalte tabere (cu care mă identific), mai ales căci apare întrebarea 
cu ce plusează ecranizarea față de literatură, care ar fi finalitatea acestei tranziții de la un 
mediu la altul, de la scris la audiovizual, confecționat din alte convenții.

Scenariul, susținut de decupajul și de eclerajul cât se poate de curate fac, așadar, din 
Drive My Car un film benign. Forța latentă a acestuia se risipește în reprezentații care 
„nu ating chiar nota potrivită” prin luciditatea extremă a personajelor și dialogul livresc, iar 
trăirile reale și realiste rămân neexplorate suficient, filmul căzând în favoarea unor istorii 
personale complexe.
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After Yang
SUA, 2021

regie, scenariu, montaj: Kogonada
imagine: Benjamin Loeb
decoruri: Joanne Ling
costume: Arjun Bhasin
distribuție: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, 
Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, 
Sarita Choudhury

de Ștefan Ristea

Filmele science-fiction vin la pachet, în imaginația colectivă, cu niște imagini, personaje și 
teme foarte specifice, arhetipale, deseori reciclate până la refuz de-a lungul deceniilor: ora-
șe tehnologizate distopice, invazii extraterestre, universuri paralele, călătorii în timp, reali-
tate virtuală etc. Genul acesta de elemente sunt în mod evident ofertante pentru un cineast 
ca Denis Villeneuve, de exemplu, care în ultimii cinci ani s-a reprofilat pe blockbustere cu 
aspirații arthouse, bombastice, grandioase, pline de acțiune și suspans. Ultimele trei filme 
ale sale se încadrează perfect în câte un subgen SF specific: Primul contact / Arrival (2016) 
– invazie extraterestră, Vânătorul de recompense 2049 / Blade Runner 2049 (2017) – cy-
berpunk distopic, Dune (2021) – space opera (cu monștri gigantici).

N-aș vrea să las impresia că-l discreditez total pe Villeneuve – ba din contră, mi se pare că 
este unul dintre regizorii care încă poartă mândru și cât se poate de apt torța blockbusteru-
lui SF, alături de Alex Garland - Ex Machina (2014), Annihilation (2018) - și de Christopher 
Nolan - Interstellar (2014), Tenet (2020) - aceștia operând deja într-un gen deja suprasatu-
rat de filme generice cu supereroi marca MCU sau DC Comics.

Toate filmele menționate în paragraful anterior sunt construite cu un grad de escapism 
inerent blockbusterului contemporan, care duce la o anumită previzibilitate în interiorul ge-
nului, la stabilirea unor clișee și, într-un final, la stagnare – poate cel mai dezolant stadiu 
în care se poate afla un gen cinematografic. Acestea fiind spuse, măcar pentru sănătatea 
artistică a genului SF, sunt cât se poate de binevenite alte abordări mai potolite, mai intro-
spective sau mai atmosferice.

Ea / Her (2013, r. Spike Jonze) și After Yang (2021, r. Kogonada) sunt două dintre cele mai 
interesante filme din ultimii 10 ani care lucrează într-o paradigmă SF low-budget. Deși nu 
l-aș numi chiar „revizionist”, demersul celor doi cineaști în raport cu genul SF este în mod 
irefutabil ambițios: iau câteva arhetipuri dramatice SF (inteligența artificială și posibilitatea 
unei relații amoroase între om și computer în Her; orașul cvasi-distopic, dependența de 
roboți și atașamentul emoțional față de ei în After Yang) cu care lucrează la nivel micro, 
examinând viețile unui număr mic de personaje. Cele două filme au un plot foarte simplu, 
sunt axate pe conflictul interior al protagoniștilor, sunt lipsite de scene de acțiune întorto-
cheate, se folosesc sumar de CGI, doar atunci când este absolut necesar, și au numeroase 
momente contemplative.
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After Yang urmărește viața unei familii americane după ce robotul lor ajutător, botezat Yang 
(Justin H. Min), s-a defectat. Nu ne este dezvăluit niciodată anul din viitorul îndepărtat în 
care se desfășoară acțiunea, dar este sugerat printr-un articol de ziar, la un moment dat, că 
este plasată fix după încheierea unui război de 60 de ani dintre SUA și China. Jake (Colin 
Farrell) și Kyra (Jodie Turner-Smith) l-au cumpărat pe Yang cu gândul că va îndeplini ro-
lul de frate protector pentru fiica lor adoptivă, Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), și o va 
apropia mai mult de rădăcinile ei asiatice ale arborelui genealogic. Pentru a fi cât se poate 
de clar, Kogonada introduce inclusiv o scenă în care Yang îi explică Mikăi cum funcționea-
ză altoirea ramurilor a doi copaci distincți – „o tehnică folosită de patru milenii încoace în 
China”, spune el, într-unul dintre milioanele de aforisme despre China stocate în banca sa 
de memorie.

Principalul fir narativ cuprinde călătoria lui Jake pentru a repara robotul aflat încă sub o 
garanție acoperită de Second Siblings, o companie terță falimentară: de la un magazin de 
acvaristică la un service licențiat care nu poate să facă mai nimic conform legilor stricte 
impuse de compania mamă (Brothers & Sisters Inc.), apoi la un magazin de reparații al 
unui conspiraționist dubios – Russ (Ritchie Coster), dispus să-l eviscereze ilegal pe Yang 
cu prima ocazie pentru a dovedi că are dispozitive de spionaj introduse ascunse în el - și, 
într-un final, la un muzeu dedicat domeniului techno sapiens, dispus să plătească bani grei 
pentru a-l încorpora în colecția lor.

Interesul curatorului acestui muzeu, Cleo (Sarita Choudhury), este atât de puternic datorită 
unei cutiuțe negre pe care Russ o extrage din Yang. Cleo explică faptul că au de-a face cu 
o bancă de memorie, care la rândul ei indică raritatea acestui techno sapiens pe care Jake 
îl cumpărase – un model experimental, scos rapid de pe piață din considerente GDPR, care 
putea înregistra zilnic clipulețe a câte 3-5 secunde. Scopul final fiind analiza pe imaginile 
considerate drept memorabile de inteligența artificială.

Jake găsește o metodă de a viziona imaginile prin niște ochelari VR într-una dintre cele mai 
memorabile secvențe din film: o suită de amintiri așezate aleatoriu-poetic în care o vede(m) 
pe Mika crescând mare printre alte imagini fragmentate, cu detalii arhitectonice, un curcu-
beu, niște rufe la uscat, o broască în trecere și mulți alți timpi morți care-ți induc această 
senzație de mono no aware (concept japonez care nu are o traducere directă, dar implică 
o frumusețe dulce-amăruie a efemerului în viață).

Cineastul invocat cel mai frecvent în relație cu acest concept este Yasujirō Ozu, care se 
folosea sistematic de timpi morți în filmele sale pentru a reda o senzație similară (detalii-
le arhitectonice, rufele puse la uscat și trenurile era printre preferatele lui). Kogonada nu 
încearcă să-și ascundă reverența față de filmografia maestrului nipon, ale cărui motive 
vizuale le-a demontat și analizat deja în două video-eseuri de pe canalul său de Vimeo: 
Ozu // Passageways1 și Way of Ozu2. De fapt, modul în care este structurat After Yang, 
precum și filmul său de debut, Columbus (2017), denotă o mână formată în ale asamblării 
de fragmente vizuale, de-a lungul unui deceniu de video-eseuri – toate produse sub același 
pseudonim cu care își semnează și lungmetrajele de ficțiune.

Kogonada se folosește de forma imaginii în sine pentru a construi narațiunea, mai exact 

1 Kogonada, Ozu // Passageways, https://vimeo.com/55956937.
2 Kogonada, Way of Ozu, https://vimeo.com/157221223.

de aspect ratio, pe care-l variază cu consecvență în funcție de situația în care se află Jake:
2.35:1 – un format de ecran larg tip Cinemascop, letterboxed (casetat) sus și jos, pentru 
toate secvențele din diegeza principală. Am putea zice că acesta e standardul pentru film.

16:9 – un format larg, standard fără nici un fel de letterbox, pentru secvențele în care ve-
dem amintirile lui Yang prin unghiul subiectiv al lui Jake. E ceva copleșitor în aceste sec-
vențe, care umplu tot ecranul, în contrast cu celelalte două.

4:3 – un format standard hollywoodian, letterboxed în stânga și dreapta, pentru a repre-
zenta conversațiile personajelor prin apeluri video. Plasarea camerei frontal, într-un plan 
mediu, cu actorii vorbind uitându-se la ea, și compoziția atentă în cadru, care creează o 
simetrie între obiectele de pe mese, sunt evident încă un omagiu adus filmografiei lui Ozu, 
care-și filma toate dialogurile așa.

Acest tip de variațiune formală îi permite lui Kogonada să se dezică de unele procedee 
descriptive pentru a amplasa personajele în timp și spațiu. De exemplu, este deajuns ca el 
să facă trecerea bruscă de la Cinemascop la format 4:3 pentru a ne da seama că Jake, la 
masă într-un restaurant, discută de la distanță cu Kyra, care se află acasă. O metodă mai 
convențională ar fi fost să includă un cadru intermediar cu un dispozitiv de captare/redare, 
o hologramă sau ceva gadget care să faciliteze un proces telepatic între cei doi. Rămâne 
un mister total prin ce sau cum comunică, dar Kogonada se folosește de aceste resurse 
specifice limbajului audio-vizual (tăietura + schimbarea de aspect ratio3) pentru a-și atinge 
scopul.

Un punct de interes în After Yang este modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, 
în special cu cea a imaginilor în mișcare, care pentru Jake este un mediator între prezent și 
trecut. Inclusiv cu trecutul îndepărtat al fostului proprietar al lui Yang, care pare să-l fi achi-
ziționat cu același scop, după ce a adoptat un băiețel asiatic, pe care Jake îl vede ajungând 
adolescent într-o clipită în fluxul de memorii ale lui Yang. Bucuriile, durerea, fericirea și pier-
derile din viața unei familii pe care n-a cunoscut-o niciodată se resimt în acele câteva frag-
mente discontinue a câte 3-5 secunde. After Yang ne invită să reflectăm, cot la cot cu Jake, 
asupra efemerității obiectelor din viața noastră de care ne atașăm profund, a perisabilității 
amintirilor deseori încapsulate de noi în scris sau imagini și, nu în cele din urmă, asupra 
planetei noastre în descompunere pe care ajungem s-o protejăm când e deja prea târziu4.

3 Aș găsi aici un corespondent și în benzile desenate, mediu în care se îmbină narativul literar cu arta 
vizuală.
4 În comunicatul de presă de la Cannes este menționat faptul că Arjun Bhasin nu a fost folosit material 
plastic pentru crearea costumelor din film, orientrându-se spre materiale sustenabile sau reciclabile în detri-
mentul sinteticelor. Referindu-se la asta, Haley Lu Richardson adaugă: „Am avut senzația că s-au întâmplat 
niște evenimente offscreen, poate ceva întunecat. Oamenii au trecut prin niște vremuri grele.”, After Yang, 
A24 Press Notes, https://cdn-media.festival-cannes.com/film_film/0002/67/470c30bdb0d36dc2164cde9cf4f1d-
89faf236749.pdf, p.12.
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Unclenching 
the Fists
Rusia, 2021

regie: Kira Kovalenko
scenariu: Kira Kovalenko, Lyubov Mulmenko, 
Anton Yarush
imagine: Pavel Fomintsev
montaj: Vincent Deyvaux, Mukharam 
Kabulova

de Răzvan Adimiei

Unclenching the Fists, al doilea lungmetraj al Kirei Kovalenko și câștigător al Un Certain 
Regard la ediția din 2021 a Cannes, se concentrează asupra unei familii osete monoparen-
tale, al cărei nucleu – tatăl – are un puternic impact asupra celorlalți. Pe fondul unui amplu 
context socio-politic al regiunii rusești din Caucaz, care se resimte puternic în micul oraș din 
Osetia de Nord în care locuiesc, traiectoriile personajelor sunt trasate aproape determinist. 
Unclenching the Fists reperează atât efectele patriarhatului, cât și pe cele ale războiului 
asupra corpului femeii, prin povestea protagonistei sale, Ada, și, totodată, nuanțează con-
tradicțiile pe care se bazează relațiile de familie.

În demersul său de a reprezenta încercările Adei (Milana Aguzarova) de a scăpa din mre-
jele patriarhale ale familiei sale, filmul oferă senzația că micul orășel în care ne aflăm as-
cunde ceva mai mare decât ceea ce se vede la o primă vizionare. Acest ceva, însă, nu este 
niciodată explicitat în film. Elucidarea se găsește în contextul socio-politic, deloc ușor de 
cuprins pe de-a-ntregul, pe care o să-mi permit să-l rezum în termeni conștient simplifica-
tori. Regiunea nord-caucaziană a fost și este ținta de secole a forțelor țariste, iar mai apoi 
sovietice. Aceste detalii clarifică și situația Mazurului, a cărui dezolare vizibilă nu vine doar 
din destrămarea Uniunii Sovietice, ci, în mai mare parte, din cauza celor două războaie 
ruso-cecene din anii ‘90. Fiind o regiune foarte diversă din punct de vedere etnic și religios, 
rușii au reprezentat o minoritate, până în secolul al 20-lea. Așa se explică lungile conflicte, 
începute încă din perioada țaristă. În anii ‘30, politicile lui Stalin deportează o bună parte 
din etnicii locali în Siberia, iar regiunile nord-caucaziene sunt repopulate cu etnici ruși, care 
ajung să formeze o majoritate. La începutul anilor ‘90, disoluția Uniunii Sovietice aduce și 
independența a 14 alte republici sovietice, însă niciuna dintre regiunile nord-caucaziene nu 
se bucură de acest privilegiu. În Cecenia, una dintre aceste regiuni, tensiunile independen-
ței duc la izbucnirea a două războaie în anii ‘90 și 2000, în care oamenii obișnuiți au enorm 
de suferit. Un exemplu de eveniment din cel de-al Doilea Război Cecen este asediul școlii 
numărul 1 din Beslan1, care rămâne printre cele mai sângeroase crime împotriva umanității 
din a doua jumătate a secolului trecut. Acest tragic episod, mărturisește2 Kovalenko, inspiră 
și trecutul protagonistei sale, care supraviețuiește unui astfel de asediu și rămâne cu cica-
trici fizice și emoționale. 
1 Leonid Velekhov, Beslan: How Tragedy Unfolded At School No. 1, Radio Free Europe,
https://www.rferl.org/a/beslan-massacre-tragedy-timeline/27218740.html, accesat la 23 aprilie 2022.
2 Prahlad Srihari, Kira Kovalenko’s Unclenching the Fists exposes grim reality of rural Russia, News 
Nine, https://www.news9live.com/entertainment/movie-review/nyff-2021-unclenching-the-fists-is-a-grim-por-
trayal-of-rural-russia-125054, accesat la 23 aprilie 2022.
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Deși păstrează adesea o oarecare distanță față de prea multe explicații, Kira Kovalenko 
menționează și că o altă inspirație a filmului este un citat din romanul lui William Faulkner, 
Iscoadă în țărână: „Unii pot îndura sclavia, însă nimeni nu poate rezista libertății”. O posibilă 
interpretare conduce către istoria recentă a Ceceniei – în scurta perioadă de pace dintre 
cele două războaie amintite, autonomia față de Federația Rusă (de facto, independență) 
aduce enorm de mult haos3 în rândul celor mai vulnerabili, cetățenii. Iar micul orășel îm-
pânzit de munți, aproape fantomatic, cu siguranță comunică această idee – oameni simpli 
devin victimele unor tensiuni politice pe care nu le pot controla. Întorcându-mă la punctul de 
unde am pornit, filmul nu explicitează niciodată acest context istoric important, însă e drept 
că nici nu-și propune așa ceva, Unclenching the Fists este ficțiune. Totuși, odată știute 
aceste detalii, receptarea filmului capătă cu totul alte reverberații pentru spectator.

Desigur, o bună parte din film se concentrează asupra rezilienței personajului feminin în-
tr-o familie patriarhală. Destinul Adei orbitează în jurul a patru bărbați – tatăl, cei doi frați și 
pretendentul ei. Totuși, tatăl (Alik Karaev) exercită cea mai mare ostilitate dintre toți. Ascun-
zându-i pașaportul și refuzându-i propria cheie la apartamentul în care locuiesc, bătrânul 
îi permite să iasă doar pentru a lucra la un magazin local. Fratele mai mic, Dakko (Khetag 
Bibilov), se bazează excesiv pe grija din partea ei, ba chiar i se adresează cu „mamă”. În-
tr-o secvență, de pildă, adolescentul intră fără permisiune în dormitorul Adei și o trezește 
ca să doarmă împreună. Primind un refuz, Dakko o amenință că-i va spune tatălui despre o 
ieșire pe ascuns de-ale ei, din apartament. Cuprinsă între ostilitatea tatălui și nevoile emo-
ționale prea mari ale fratelui ei, Ada consideră că afecțiunea lui Tamik (Arsen Khetagurov), 
pretendentul ei, ar putea să o salveze. În fața unei posibile relații dintre cei doi tatăl Adei 
se opune. Când aude că fiica sa comunică cu un băiat din comunitate, bătrânul îi confiscă 
parfumul tinerei. Mai mult, Ada e claustrată și fizic, cât se poate de concret. Fiind victima 
unor violențe de război, Ada rămâne cu cicatrici, iar operația îi este refuzată sistematic de 
tată. Bărbatul devine așadar cel care reglementează corpul tinerei femei. În cele din urmă, 
Ada realizează că nici Tamik nu îi oferă salvarea promisă. La ceva timp după ce fac sex 
pentru prima dată, tânărul îi spune că n-ar putea să o prezinte părinților și deci n-ar putea 
să o ia de soție. Astfel, Ada e nevoită să-i ceară sprijinul fratelui mai mare, Akim (Soslan 
Aguzarova), care se întoarce acasă pentru sărbătorirea zilei de naștere a tatălui lor. Ase-
mănător cu majoritatea personajelor din film, Akim pare destul de enigmatic, având un 
backstory sumar, aproape inexistent. Acest lucru, combinat atât cu faptul că toți actorii sunt 
amatori (excepție o fac personajele Adei și al tatălui), cât și cu contextul nespus al locului,  
conferă filmului o atmosferă cvasi-tainică. Unde ar putea o femeie să evadeze dintr-un colț 
pustiu al Caucazilor de Nord, unde patriarhatul amenință să o prindă în alte circumstanțe, 
este întrebarea care urgentează destinul protagonistei și al cărui răspuns încarcă cu sens 
coming of age-ul lui Kovalenko.

Deși figura autoritară a tatălui domină de cele mai multe ori relațiile de familie, acestea par 
totuși să capete nuanțe, ajungând în anumite momente chiar ambigue, căci ostilitatea osci-
lează cu afecțiunea. Pe de o parte, acest lucru își găsește realismul în familiile din realitate. 
Kovalenko mărturisește într-un interviu4 că legăturile familiale în regiunea nord-caucaziană 
sunt foarte puternice. O secvență de la jumătatea filmului o confirmă: din cauza excesului 
de alcool, tatăl este pe punctul de a fi dus la spital de fiul cel mare, Akim. În toată criza lui, 
3 Europe Chechen president cracks down on crime, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/eu-
rope/135716.stm, accesat la 22 aprilie 2022.
4  Film at Lincoln Center, Maggie Gyllenhaal and Kira Kovalenko on The Lost Daughter and Unclenching 
the Fists | NYFF59, https://youtu.be/9lT4VxA1SDo, accesat la 20 aprilie 2022.

bătrânul o cuprinde cu brațele pe Ada, mărturisindu-i că nu ar putea trăi fără prezența ei. 
Pus față în față cu interacțiunile anterioare dintre cele două personaje, momentul acesta 
este cu siguranță contrastant. În vulnerabilitatea sa, și personajul tatălui ajunge să fie până 
la urmă de înțeles, măcar într-o anumită măsură. Evident, conflictele personale n-ar trebui 
să justifice ostilitățile asupra fiicei, însă nu putem ignora implicațiile profund traumatice ale 
unui război, care ajung să-i acapareze pe toți cei care trec printr-o astfel de experiență. 
Aceasta pare a fi sugestia filmului, chiar dacă intenția sa nu e foarte directă. 

Ce este paradoxal în legătura dintre membri familiei este că Ada vrea să fie liberă, dar 
depinde de bărbații de lângă ea ca să se elibereze. Uneori, personajele au neputința de 
a-și depăși anumite fixații. Spre exemplu, atunci când bătrânul își pierde cunoștința și se 
află într-o stare critică, Ada încearcă să-l convingă pe Akim să-l abandoneze și să fugă cu 
Dakko. Deși conștient de situația surorii sale, Akim o obligă pe Ada să cheme o ambulanță. 
Când aceasta își aruncă telefonul mobil în chiuvetă pentru a evita apelul de urgență, între ei 
începe o ceartă la finalul căreia Ada ajunge să se supună fratelui ei. Acest episod, alături de 
multe altele, este emblematic pentru relația lor ambivalentă, alcătuită din afecțiunea pătată 
de trauma trecutului comun și de dezacorduri cu privire la ce este mai bine pentru ei înșiși 
și ce este mai bine pentru familia lor. Cumva, cei patru se au reciproc întotdeauna – se 
sprijină uneori, însă sunt obligați să-și care și bagajele emoționale. Finalul este un alt bun 
exemplu în acest sens: Ada evadează din Mazur, însă tot cu sprijinul unuia din bărbații din 
viața ei, Akim. În același interviu, Kovalenko mărturisește că finalul este un câștig echivoc, 
al binelui și al răului în același timp. Notabil este că finalul are și ceva metaforic în construc-
ție. Convenția realistă a camerei se schimbă radical, cu mișcările aproape spasmodice care 
surprind un convoi nupțial, în timp ce un tânăr înalță steagul nord-osetian. Akim conduce 
o motocicletă cu Ada în spate, către un nou început. În drumul lor, Ada își aruncă poșeta 
pe carosabil – trecutul ce nu-i mai poate sta în cale, însă îndrumătorul rămâne unul dintre 
bărbații din viața ei.

Îmbinând fragilitatea unei familii trecute prin implicațiile materiale și fizice ale războiului 
cu imaginile unei regiuni care rămâne necunoscută publicului larg, Unclenching the Fists 
lansează o discuție importantă, pornind de la posibilele perspective ale femeii, într-o co-
munitate îndepărtată, care trebuie să conviețuiască, îndurând nedreptățile războiului și ale 
patriarhatului. În acest periplu, figura Adei păstrează un oarece optimism. „Cel ce duce o 
viață dificilă încearcă să-și coloreze lumea”, spune Kovalenko într-un interviu5, „iar movul 
este o culoare atât de copilărească, potrivită personajului Adei. [Culorile] sunt simbolice 
pentru dorința de a te catapulta din atât de multă agonie.”

5 Cédric Succivalli, SSIFF 2021 interview: Kira Kovalenko (Unclenching the Fists), International Cine-
phile Society, https://icsfilm.org/features/ssiff-2021-interview-kira-kovalenko-unclenching-the-fists, accesat la 
20 aprilie 2022.
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Neliniștiți / 
Les Intranquilles
Belgia, Franța, 2021

regie: Joachim Lafosse
scenariu: Joachim Lafosse
imagine: Jean-François Hensgens
montaj: Marie-Hélène Dozo
sunet: Dirk Bombey, François Dumont
distribuție: Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps

de Ana Dumitrașcu

Interesul pentru degradarea cuplurilor pare să guverneze filmografia lui Joachim Lafosse. 
Deși întâlnim aceleași rămășițe și în Les Intranquilles (2021) intuiesc aici, totuși, o viziune 
mai aprofundată fără a fi demonstrativă, comparându-l în special cu filmul anterior al regi-
zorului, Our Love (2016) - despre care cred că e mai ușor de digerat și mai previzibil. Les 
Intranquilles, prezentat la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, e un film 
intim, cu teme observaționale, care nu livrează concluzii, nu-ți oferă răgazul de a empatiza 
mai cu vreunul dintre personaje mai mult sau mai puțin, ci, mai curând, devoalează un sen-
timent comun care domină pe rând atât fiecare personaj, cât și familia, ca întreg.

Prima secvență a filmului pare a fi cheia de înțelegere a relației de familie: Damien (Damien 
Bonnard) și fiul său Amine (Gabriel Merz Chammah) merg în largul mării cu barca, în timp 
ce soția așteaptă dormind pe plajă. Sunt în vacanță și pare că asistăm la începutul unui 
film horror. În larg, Damien decide să înoate singur până la mal, obligându-l pe Amine să 
se întoarcă singur la mama lui. Un comportament cel puțin bizar, dar care declanșează în 
Leïla (Leïla Bekhti) o reacție calmă, care indică esența relației celor doi soți până la final - 
aceasta este normalitatea vieții lor. E de apreciat alegerea scenaristică de a nu debuta cu 
povestea unui cuplu fericit care până la final să ajungă la degradare.

Les Intranquilles e un film despre neputința de a iubi. Plecând de aici, aș găsi două sec-
vențe care amintesc de efervescența Noului Val Francez. O primă secvență, în care cei doi 
dansează ritmic, parcă prevestește o partidă pasională de sex care nu se întâmplă - de al-
tfel, nu se întâmplă niciodată, poate pentru că sexul în interiorul filmului s-ar voi o metaforă 
pentru conexiune, iar Damien și Leïla nu vor fi vreodată conectați unul cu celălalt din pricina 
tulburării de care suferă Damien - bipolaritatea. O a doua secvență, în care familia cântă în 
mașină, devoalează puritatea și beatitudinea conexiunii închipuite: băiatul lor zâmbește cu 
maturitate pe bancheta din spate, conștientizând parcă efemeritatea momentului.

Un bun artificiu folosit de film stă în repetiția crizelor lui Damien și în ritmul în care se des-
fășoară, admițând că s-ar putea interpreta drept monotonie dramaturgică. Sunt de părere 
că, însă, Lafosse s-a folosit foarte inteligent de acest procedeu pentru a izola privitorul 
într-o senzație de expectativă, punându-ne întrebarea „nu-și revine odată”? De aceea su-
geram la început calitățile observaționale ale filmului - nu se fac comparații, nu se incită la 
fantezia unei vieți care nu există, ci se arată realitatea dureroasă, cadențată, a unei familii 
și a unor îndrăgostiți care continuă să graviteze unul spre celălalt. Se simte totuși cât este 
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de conștient Lafosse de alegerile stilistice pe care le face: lumina, impresionantele cadre 
secvență, culorile. Lumea pare a fi guvernată de albastru; îl vedem pe mâini, în imensitatea 
de apă de la începutul filmului, și tot apare ca un laitmotiv obsesiv - îl vedem pe pânzele 
mari ale lui Damien (acesta fiind pictor), pe hainele pe care le poartă, pe pereții camerei 
de vacanță. Apreciez delicatețea directorului de imagine (Jean-François Hensgens) în a 
se contopi cu povestea, urmărind îndeaproape pensulele lui Damien, urmărind respirațiile 
și privirile Leïlei, urmărind evoluția unui copil traumatizat. Se accentuează toată neputința 
acestei familii de a se lupta cu ceva mai presus de ei prin cadre superbe, armonioase, cu 
nuanțe de albastru -  plăcerea vizuală pe care o poate avea spectatorul contrastează cu un 
dureros fir narativ.

Ea - Leïla - emană o senzualitate autentică, deloc forțată, are putere și fragilitate deopotrivă. 
Un personaj ale cărui linii de contur le putem intui încă din primele secvențe ale filmului - nu 
e o fals altruistă, ci dorește cu sinceritate să-și ajute familia. Pe de altă parte, îndrăznesc să 
spun despre el - Damien - că, deși actorul face un rol foarte bun, foarte bine particularizat, 
simt oarece clișee și drumuri deja bătătorite în construcția scenaristică a personajului. Ast-
fel, cred că e mai degrabă meritul lui Bonnard în realizarea acestui personaj, ca fiind atât de 
fin detaliat. Poate cea mai impresionantă parte a filmului este persistența cu care operatorul 
urmărește procesul creativ al lui Damien care pictează în mod real pânzele mari, briliante, 
am putea spune post-impresioniste (amintesc ușor de Gauguin sau de Van Gogh). Bonnard 
nu disimulează, nu mângâie butaforic cu pensula, cum se întâmplă deseori, actorul pictea-
ză cu voluptate sub privirea atentă a camerei care îi studiază fiecare respirație, fiecare pas 
din fața șevaletului. Pe cât de clișeic, pe atât de tulburător este modul în care energia sa 
creatoare se hrănește din criza maniacală, dar găsesc enervantă alegerea regizorului de 
a profita de acest tipar al artistului tulburat care nu-și poate duce la bun sfârșit opera decât 
într-o stare distructivă. Secvența în care Damien pictează hipnotizat de propriul act de cre-
ație, privind detașat tabloul și fredonând parcă alienat pe fundalul unei repetitii catatonice 
a Leïlei („Damien, Damien, Damien sunt la capătul răbdării”) este, aș îndrăzni să spun, 
cea mai puternică secvență din film. Nu cea care m-a emoționat cel mai tare, dar cea care 
mi-a ridicat întrebarea la care filmul (nu) răspunde până la final: poți trăi alături de un om 
instabil sau neurodivergent? Leïla îl abandonează în final pe barcă, marcând metaforic și 
foarte subtil cum ciclul de manie/depresie al bipolarului se repetă la fel cum se va repeta și 
întoarcerea lui în apă, în punctul de la începutul filmului.

Interesant este că Lafosse nu a optat să situeze conflictul în jurul bolii de care sufe-
ră Damien - bipolaritatea nu se menționează decât foarte târziu într-o replică fatalistă a 
soției, „Nu se tratează”. Există un mister apreciabil pe care îl captează aici de ce-ul. De ce 
se comportă el așa? De ce refuză să doarmă? Filmul nu este unul despre boala lui Damien, 
dar deschide o perspectivă provocatoare nu doar asupra sănătății sale mintale, ci și asupra 
unei lumi la care rareori avem acces, lumea interioară foarte complexă a persoanelor neu-
rodivergente, care adesea râmâne una de nepătruns.
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Mame paralele / 
Madres paralelas
Spania, 2021

regie: Pedro Almodóvar
scenariu: Pedro Almodóvar
imagine: José Luis Alcaine
montaj: Teresa Font
sunet: Alberto Iglesias
distribuție: Penélope Cruz, Milena Smit,
Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, 
Rossy de Palma, Julieta Serrano

de Ana Dumitrașcu

Cel mai recent film al lui  Pedro Almodóvar, Mame paralele / Madres  paralelas (2021), scris 
şi regizat de acesta, pare să propună o explorare a două universuri diametral opuse, viețile 
a două femei pe care le unește doar conjunctura neprevăzută a maternității. Ne e cunoscut 
cum multe dintre filmele regizorului se centrează pe și glorifică personajele feminine - sunt 
bine conturate, bine scrise, puternice, frumoase, curajoase, relevante, feministe, sexy. Ja-
nis (Penélope Cruz), o femeie la 40 de ani, mulțumită de cariera ei și Ana, o fată de 17 ani 
(Milena Smit) nasc în aceeași zi. Previzibil faptul că Janis își dorește copilul, deși mamă 
singură la fel ca și colega ei de salon, Ana - o adolescentă marcată de o traumă a violului și 
profund ambivalentă cu privire la maternitatea iminentă. Deși aș putea spune că am simțit 
că filmul începe ușor sub egida plictiselii, Almodóvar are flerul (și de această dată) de a 
face melodrama substanțială, iar jocul actorilor are puterea de a capta. Filmul girează totuși 
către convențional, nu aduce nimic nou ca execuție regizorală, dar poate familiaritatea pe 
care o induce stilul directorului de imagine, José Luis Alcaine, cu care Almodóvar a mai lu-
crat și la Durere și glorie / Dolor y gloria (2019) și Volver (2006), lucrează pentru o imagine 
frumoasă (tare frumoasă), care te cam cucerește și îți facilitează înțelegerea vieții interioare 
a personajelor. 

De-abia mai târziu se devoalează adevărata intrigă a filmului, nu una foarte originală, dar 
suficient de curajoasă, și anume aceea a copiiilor înlocuiți la naștere. (Personal fiind foarte 
mare fană a lui Like Father, Like Son / Soshite chichi ni naru [2013, r. Hirokazu Koreeda] am 
prevăzut foarte repede acest plot twist, deși poate un alt spectator ar fi avut altă reacție.) 
Janis dă curs unei suspiciuni pe care fostul iubit Arturo (Israel Elejalde) o sădește în ea, 
anume că nu ar fi copilul lui - o acuză deci de infidelitate. Ai putea urî foarte repede un astfel 
de personaj, având în vedere că e personajul bărbatului însurat care are o idilă, dar acest 
lucru nu se întâmplă; Arturo susține supratema filmului, și contribuie mai puțin la povestea 
celor două femei. 

Anei îi moare copilul (deci copilul lui Janis), în timp ce Janis descoperă datorită unor teste 
de maternitate DIY (nerealist și improbabil, și e o rezolvare scenaristică neinspirată) că be-
belușul de care are grijă nu este copilul ei.  Janis intenționează să îi spună de încurcătură 
Anei, dar află că adevăratul ei copil e mort și își pierde curajul. Ea recunoaște mult mai 
târziu, când cele două deja dezvoltă o relație sexuală foarte stângace, dar frumos descrisă. 
Penélope Cruz e foarte carismatică și foarte seducătoare, deci foarte ușor de iubit, iar, în 
consecință, personajul ei nu reușește să te convingă că e deplorabil ce a făcut. Nu crezi că 
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Ana se supără și o părăsește, nu crezi că ar fi în stare să ascundă astfel de fapte, nu crezi 
că Ana poate fi atât de matură încât să conștientizeze gravitatea faptei lui Janis. Ba mai 
mult, Ana ia o decizie foarte neașteptată pentru traiectoria personajului ei - se întoarce să 
locuiască cu mama ei Teresa (Aitana Sánchez-Gijón), o actriță terorizată de posibilitatea 
ratării și care își abandonează fiica în cel mai sensibil punct al vieții, pentru marele moment 
al carierei ei. Merită discutat și acest personaj, care simt că are un rol foarte important nu 
în economia poveștii, ci mai mult în înțelegerea unui comentariu politic al lui Almodovar 
despre industria cinematografică.

Tema problemei devine cumva repetitivă și vedem în mod transparent intenția scenaristică, 
anume rana nevindecată a trecutului fascist al Spaniei. Se observă atât în construcția rela-
țiilor de familie a celor două femei, cât și în discuțiile teziste, prea explicative dintre Arturo 
și Janis. Destinul și coincidența par să devină ele însele personaje. Se facilitează prea 
evident legătura dintre Janis și Arturo, un arheolog pe care îl întâlnește la o ședință foto și 
cu care împărtășește aceeași pasiune pentru redobândirea obârșiei. Arturo îi promite să 
se implice în deshumarea unui gropi comune în care străbunicul lui Janis a fost îngropat 
de fasciști. Plasarea geopolitică reflectă și, simultan, influențează conflictul interior al pro-
tagonistelor, lăsându-i Anei/lui Janis o singură dorință - cea de împământenire. Supratema 
filmului pare de fapt a fi reconcilierea unei țări divizate și marcate de o istorie care a se-
parat și a distrus familii. Conversațiile despre atrocitățile comise în timpul Războiului Civil 
din Spania și despre cum s-a șters istoria unor familii, dorința puternică de deshumare a 
cadavrelor și de regăsire a originilor, întreaga intrigă a filmului, despre doi copii încurcați la 
naștere, finalul ușor cheesy (dar nu lipsit de emoție) - toate contribuie la deslușirea temei 
mari a filmului: sacralitatea originii. Almodovar a împrumutat ceva din experiența celor două 
lumi care l-au format pentru a-și construi universul cinematografic, tatăl său fiind veteran 
al Războiului Civil Spaniol și opozant al lui Franco, iar mama sa fiind vânzătoare de vin și 
ocupându-se de corespondența vecinilor analfabeți (vezi autobiograficul Durere și glorie).

Pare că Almodovar a rămas la fel de creativ și de actual ca întotdeauna, pare deja că face 
filme din poignet. Regizorul are acest mare dar de a imersa o frântură dintr-un trecut sum-
bru într-o poveste accesibilă și frumos împachetată, ancorată foarte puternic în prezent. 
E un film care poate să reprezinte cinemaul zilelor noastre - corect, frumos, justificat, acce-
sibil; nici nu trebuie să fie genial, pentru că profunzimea lui Madres paralelas vine tocmai 
din simplitatea formei.
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The Worst Person 
in the World / 
Verdens verste
menneske 
Norvegia, 2021

regie: Joachim Trier
scenariu: Joachim Trier, Eskil Vogt
distribuție: Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie, Herbert Nordrum
imagine: Kasper Tuxen
montaj: Olivier Bugge Coutté
producție: Andrea Berentsen Ottmar, Thomas 
Robsahm

de Daria Barbu

Perioada de la finele vârstei de douăzeci de ani și începutul de treizeci este plină de incerti-
tudini și presiuni sociale cu duiumul, mai ales atunci când ești o femeie în căutarea libertății 
de sine – situație despre care vorbește filmul de față și care încă lasă loc de alte reprezen-
tări candide în cinema. Precum protagonista Julie (cu o sensibilitate contemporană dată 
de persona lui Renate Reinsve), acaparată de noile impresii despre viață, carieră și decizii 
amoroase, filmul parcurge tot un drum al maturizării, însă prin propriile reflexii stilistice. 
Și nu doar că îl parcurge, ci, totodată, el completează un proaspăt coming of age cu un 
melanj între comedie romantică privită printr-un filtru feminist și dramă cu orășeni adânciți 
în vulnerabilități.
      
Afirmând sau confirmând titlul tradus în România drept „Cea mai rea fată din lume“, Julie 
este prototipul unei eroine contemporane profund umanizate, care se opune arhetipuri-
lor folosite în filmele de gen. Mai mult decât atât, se și mânjește cu sânge menstrual pe 
față și, după cum știm, asta ar fi ceva de speriat pentru conservatori. Nu se dorește a fi 
femme fatale, e departe de inocența unei girl next door, nici nu crede că are vreun instinct 
matern și, poate și mai important, nu portretizează o eroină cu E mare. Pe parcursul a do-
uăsprezece capitole conduse de evoluția sa în timpul anilor de reorientări și angoase, im-
plicațiile voice-over-ului narator ne ghidează înspre o înțelegere empatică față de subiect în 
același timp în care se comentează și dublează conștient acțiunile de pe ecran. Astfel, Julie 
cea de pe băncile facultății de medicină alege mai apoi psihologia și ajunge să se reprofile-
ze pe fotografie - căci se bifează și chestionările specifice vârstei care vin la pachet cu alte 
nesiguranțe firești. Mai apoi, după câteva mici escapade, ea rămâne cu Aksel (Anders Da-
nielsen Lie, la a doua colaborare cu Trier după Oslo, 31 august [2011]). Diferența de vârstă 
și notorietatea lui ca artist de benzi desenate prin care își defulează obsesiile o confruntă 
pe Julie cu discrepanțele de valori, statut și idealuri care intervin uneori în noul anturaj 
sau în planul lor intim mai ales în legătură cu rolul ei de posibilă viitoare mamă. După cum 
este și intitulat capitolul Oral Sex in the Age of #MeToo, Joachim Trier pedalează pe ace-
lași fațetă a contemporaneității și atinge unele perspective progresiste legate de ecologie, 
mansplaining, gaslight și cancel culture. Modalitățile prin care le problematizează vin direct 
din dialogul natural ghidat înspre a reliefa aceste mecanisme de la sine, prin reprezentări 
care simpatizează o privire feminină, ori prin alte artificii scenaristice precum e și emisiunea 
unde i se comentează ideile problematice ale lui Aksel. Regizorul mizează cu mai multă sau 
mai puțină subtilitate pe forța unei protagoniste care îmbină ideile politice cu perspectiva 
unei femei căreia nu i se reprimă latura sexuală și a cărei nonșalanță se ciocnește de un 
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spectru de stări vulnerabile atent dozate. Aici, demersul autoreflexiv chestionează ficționa-
lizarea unor situații „ca din viața reală”, momente care mai apoi sunt puse în oglindă prin 
deturnări ale convențiilor specifice filmelor de gen. 

Toate aceste intenții nu rezumă povestea la clișeul cu o femeie pusă să aleagă între doi 
bărbați, căci între timp intervine relația cu Eivind (Herbert Nordrum). Într-o seară în care 
dă buzna în mijlocul unei petreceri cu necunoscuți, Julie îl remarcă pe Eivind, un nice 
guy împreună cu care impune de la bun început o convenție – totul se termină odată cu 
petrecerea, timp în care își testează granițele intimității ca doi copii curioși și ca doi adulți 
care nu vor să-și înșele actualii parteneri. Așadar, își fac propriile reguli care ușor-ușor se 
dispersează până fiecare rămâne cu gândul la celălalt în zori. Față de relația cu Aksel, cea 
cu Eivind profită de mai multe trucuri din gama coincidențelor și reprezentărilor aproape 
expresioniste ale stării de îndrăgostit, unde orașul devine un mare decor în care nici timpul 
nu mișcă din loc. După ce se desparte de Aksel, Julie face față altor probleme de cuplu, 
moment în care pojghița romantismului cade și încep să intervină marile teme legate de 
naștere și moarte. Ultimele două șchioapătă înspre finalul filmului, dar ne oferă apropieri 
marcate de o candoare bazată pe mai multă maturitate. Rămânem cu Julie, în timp ce lu-
crează în film, nu știm care e mai exact viața ei acum, dar parcursul până aici a fost o expe-
riență simpatică pentru care momentul cu ea alergând în plină stradă rămâne reprezentativ.
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Fiica ascunsă / 
The Lost Daughter 
SUA, Marea Britanie, 
Israel, Grecia, 2021

regie și scenariu: Maggie Gyllenhaal
imagine: Hélène Louvart
montaj: Affonso Gonçalves
muzică: Dickon Hinchliffe
distribuție: Olivia Colman, Jessie Buckley, 
Dakota Johnson, Dagmara Domińczyk, 
Paul Mescal, Ed Harris

de Dalesia Cozorici

De la Lynne Ramsay și al ei film Trebuie să vorbim despre Kevin / We Need to Talk About
Kevin (2011) până la debutul lui Maggie Gyllenhaal, am simțit lipsa unor filme oneste pe 
scena filmului independent care să nu funcționeze la nivelul unor tendințe și interpretări 
universale pe care le întâmpini atunci când un film operează cu o protagonistă: femeia e 
mistică, dar nu și scopurile ei în viață. Fiica ascunsă / The Lost Daughter (2021, r. Maggie 
Gyllenhaal) este o construcție adaptată după cartea omonimă a Elenei Ferrante și orches-
trează grațios fix faptul că scopurile unei femei nu sunt atât de clare, ci complexe și par-
ticulare, totuși, folosind elemente simple care descresc și cresc în armonie până ajung la 
esența unei chestiuni atât de complicate.

Filmul oscilează în jurul subconștientului Ledei (Olivia Colman), o profesoară din Cambrid-
ge, care își petrece vacanța de vară în Kyopeli, Grecia. Se cazează într-un apartament 
aproape de mare și-l întâlnește pe Lyle (Ed Harris), un bărbat care muncește de mult 
timp pe insulă. Pe plajă, le observă pe Nina (Dakota Johnson) și pe fiica ei Elena (Athena 
Martin), care fac parte dintr-o comunitate mare cu istorie în regiune. Relația lor o face să 
rememoreze perioada în care ea însăși avea grijă de fiicele sale, o perioadă în care nu 
se putea împăca cu responsabilitățile din jurul său, varianta tânără a Ledei fiind jucată de 
actrița Jessie Buckley. Maggie Gyllenhaal folosește, cu siguranță, scriitura feministă a Ele-
nei Ferrante și o combină cu propriile convingeri asupra părții urâte a realității, una plină 
de antipatie, ură și sexualitate. Iar ca răspuns la aceste emoții convergente, regizoarea 
aplică în filmul său de debut o atitudine de care cinemaul avea nevoie, adică una care nu 
blamează, ci cercetează. Filmul mai poate fi citit și ca pe un moment dilatat în timp, care 
are loc în mintea Ledei. Cel puțin din scenariul scris și mai discret din imaginile filmului, po-
vestea debutează cu un accident pe care Leda îl are. În urma lui, o vedem prăbușindu-se 
aproape de țărm, un moment în care poate își simte trecutul mai aproape, văzând plaja, 
una asemănătoare cu cea care apare în flashback atunci când își amintește de o excursie 
cu fiicele sale. Atunci nu ar fi dificil de integrat elementele de basm care abundă în film - 
farul, conul de brad (simbolizând imortalitatea sau poate memoria ei veșnică), păpușa pe 
care o fură de la fiica Ninei, omida pe care o extrage, traducerile din italiană la care mun-
cește sau ultima parte a Divinei Comedii, Paradiso de Dante Alighieri pe care o citește. 

De asemenea, Maggie Gyllenhaal a acordat atenție în mod special sunetului din film com-
pus și din câteva momente muzicale, încât în secvența în care Nina și familia ei intră pe pla-
jă, expresia Ledei este însoțită de un zgomot puternic al unui grup de greieri, care dispare 
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în scurt timp. Dacă filmul este citit în cheia realistă, aceste sunete sunt lipsite de importanță. 
Însă, menirea unui sunet atât de nesemnificativ și straniu pentru momentul filmului, în care 
nu știm nimic concret despre Leda sau despre trecutul ei, este pe atât de intrigant încât 
referința la greieri înseamnă, de fapt, întoarcerea în trecut. Leda e pusă în fața acestei fa-
milii care e, pe atât de diferită de a ei, pe cât e de izbitoare. Uzul acestor sunete excentrice 
plasate de-a lungul filmului conferă semnificativ o alură de film noir. O alură care vizează 
și jocul actoricesc, sacadat și mânat de dorința de comunicare, care nu ajunge să se simtă 
împlinită pentru că personajele sunt însoțite de bariere. Ceva ce un critic ca Daniele Buz-
zuro ar defini-o ca fiind o incapacitate a intrigii „de a intra în sufletul privitorului”1. Pe de altă 
parte, filmul nu își propune să arate o transformare morală a protagonistei, ci își propune 
să facă vizibilă natura egoistă dintr-o ființă umană. Iar lipsa unei înțelegeri asupra greșelilor 
unei mamei nu își are locul în contextul filmului, care îndrumă orice părinte să fie unapolo-
getic față de faptul că își continuă viața socială, pe cât și-o construiește pe cea familială. 
Desigur, Leda se confruntă cu sentimentul de vină, dar este un sentiment la care orice 
părinte s-ar putea raporta deoarece creșterea unui copil nu este prescrisă după o rețetă, ci 
se formează de-a lungul unui proces intim, complicat și extrem de propriu, care depinde de 
un set de valori și de un context.

Ce cere Maggie Gyllenhaal este ca fiecare să hotărască dacă vacanța Ledei are sau nu loc. 
Ar schimba cu ceva situația dacă Nina ar fi o proiecție de care Leda se folosește pentru a 
înfrunta un trecut de care nu poate vorbi cu ușurință? Mai exact, nu. Deși povestea Ledei 
este prinsă într-un univers propriu minuscul, esența ei este la fel ca celelalte povești spuse 
sau nespuse ale femeilor care s-au confruntat cu o perioada postnatală care a declanșat 
nesiguranță. Nina există inevitabil undeva, iar necesitatea ei de a pune exact aceleași în-
trebări pe care și Leda le-a avut, deschide o conversație între femei, mame și artiste. Aici 
se regăsește mesajul filmului, care este oricum unul distanțat de mainstream, și apropiat de 
textura meta prin prisma introducerii cinemaului în viața protagonistei - așa cum ne arată o 
secvență din film în care Leda caută o seară liniștită într-un cinema improvizat din Kyopeli.

1 Daniele Buzzurro, The Lost Daughter, Medium,  21.03.2022, https://medium.com/amazing-cinema/
the-lost-daughter-7339baaee44d, accesat la 25.04.2022.
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Alexandru Tatos 
Realistul fără de realism1

de Andreea Chiper

1 Textul de față reprezintă un fragment extins din lucrarea mea de licență despre opera lui Alexandru 
Tatos în cadrul cinematografiei românești din perioada socialistă. Întrucât acest număr din FILM MENU este 
dedicat canonului cinematografic și cinefiliei, am ales să păstrez din lucrarea originală numai capitolele care 
tratează pe larg contextul cinemaului românesc în comunism și pe cel despre Secvențe (1982)  – capodopera 
lui Tatos și unul dintre cele mai importante filme din canonul românesc. Și, totodată, filmul care vorbește de la 
adăpostul unei viziuni subiective despre această industrie pe care o tratez inițial în termeni de sinteză istorică. 
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Introducere – Teatrul, serialul și jurnalul 
Alexandru Tatos a făcut filme într-un context politic marcant, în cadrul unei cinematografii 
minore cu un trecut destul de vag și care, pe când debuta el în cinema, devenise de puțină 
vreme o industrie. Practic, a făcut parte dintr-o generație care s-a remarcat prin câteva 
nume sonore și câteva filme care au rămas în istoria cinemaului românesc drept vârfuri 
de lance, iar faptul că migrase dinspre teatru spre film (după modelul unor regizori ca Liviu 
Ciulei și Lucian Pintilie) nu l-a împiedicat să se adapteze strălucit la noul mediu.

În 1971, Tatos își încheia socotelile cu Institutul, absolvind secția Regie Teatru la clasa lui 
Ion Olteanu, cu o lucrare de diplomă după „Decameronul” și având la activ montarea „Ge-
menilor” lui Plaut, la studioul Cassandra2. După câteva piese produse de televiziune și suc-
cesul câtorva montate la teatre de prin țară, interesul pentru teatru se disipează treptat și, 
deși câteva mici regrete mai răsar peste ani, dedicarea în film e totală3. Dintre toate aceste 
piese, în arhiva televiziunii a rămas numai înregistrarea „Nebuniei lui Pantalone”, o come-
die din 1971 care, dincolo de convențiile standard ale teatrului televizat, încă păstrează un 
aer jucăuș, de o spontaneitate aparte și cu un Florian Pittiș care se zbenguie magnific pe 
scenă.

Mai puțin cunoscut este faptul că primele experiențe ale lui Tatos în lumea cinemaului s-au 
concretizat în anii ’60, în timpul asistenției (alături de Dan Pița) la un serial regizat de Iulian 
Mihu, o coproducție româno-franceză, interzisă imediat și nedifuzată niciodată4. Difuzat to-
tuși a fost Un august în flăcări (1974), un serial de televiziune despre perioada 1941-1944 
(scris de Eugen Barbu), care încerca o gesticulație de film noir, adunând câteva dintre ve-
detele incontestabile ale vremii (Florin Piersic, Marga Barbu, Toma Caragiu etc., plus un Li-
viu Ciulei în rol de ministru burghez și corupt). Cineastul a lucrat la serial tot alături de Pița, 
vreme de șase episoade care i-au înlesnit ulterior pătrunderea în lumea cinemaului. Tot în 
timpul serialului, a început să scrie un jurnal pe care nu l-a mai abandonat până la sfârșit 
și care a devenit, privind retrospectiv, un document esențial despre epocă: tablou social, 
șir de frământări, reflecții despre film și teatru, pe alocuri caiet de lucru pentru scenarii etc.

Jurnalul dezvăluie o natură paradoxală, atât în planul vieții personale (...), cât și în planul 
vieții artistice (...), Tatos aflându-se într-o permanentă căutare și blamând cu orice ocazie 
„provincialismul” filmului românesc, mai cu seamă teama de subiecte mari, cu rezonanțe 
universale5. În esență, diversitatea filmelor lui vine dintr-un crez modernist al adevărului 
și autoreflexivității, al unui discurs care implică deopotrivă analiza lucidă a mediului și au-
tocritica, însă diversele gânduri despre film și propriile partis-pris-uri artistice l-au făcut să 
exploreze zone destul de amestecate ale cinemaului, de la clasicism la metaforă, până la 
abordări mai realiste ori tatonând terenul burlescului sau al fantasticului. Au fost momente 
când apetența pentru realism a fuzionat cu nuanțele comediei (în 1979, în Casa dintre câm-

2 Elisabeta MUNTEANU, „Studioul de Teatru al IATC I. L. Caragiale în viața teatrală românească”, 
București 1973, p. 19.
3 „M-am hotărât să fac film, hai să-l fac serios! Să-i studiez profesia, să-i pregătesc scenarii, să le apro-
fundez – să mă dedic filmului!”, în Alexandru Tatos, Pagini de jurnal, ed. alc. de Liana Tatos, Editura Nemira, 
București, 2010, p. 237.
4 După cum își amintește Radu Boruzescu în Silvia KERIM, „Mircea Veroiu – Ultima vară a tinereții”, ed. 
a 2-a, rev., Editura Carminis, Pitești, 2012 , p. 39.
5 „Temele mari” au constituit întotdeauna un motiv important de reflecție, reluat de multe ori în jurnal și 
punctat foarte bine într-un interviu din revista „Cinema”, în care cineastul condamna exact lipsa de universalitate 
a filmului românesc: „Dacă mă mîhnește un lucru, e că realizez tot mai mult provincialismul în care ne compla-
cem și de care sîntem cu toții vinovați.” (în „Cinema”, anul XVIII, nr. 9, septembrie 1980, p. 5)

puri) sau cu metafora (într-un film ca Duios Anastasia trecea..., din 1980), când încercările 
de pe terenul onirismului n-au avut rezultate strălucite (momentul Întunecării din 1985) sau 
când notițele despre teatru s-au amestecat cu filmul (generând, de pildă, capodopera-mu-
sical din 1987, Secretul armei...secrete!6), însă, cu toată aparenta eterogenitate a operei, 
regizorul a rămas tributar câtorva principii de la care nu s-a dezis. 

Tratarea personajului pozitiv, de pildă, este esențială, și protagoniștii sunt și ei o faună foar-
te diversă. Dacă în unele filme regizorul încearcă să-și adapteze eroul la cotidian, să facă 
posibilă existența unui personaj excepțional și nobil în viața de zi cu zi (vezi Merele roșii), 
în altele maniheismul e mai evident (Casa dintre câmpuri), și uneori e deplasat din zona 
realismului cotidian în zone mai mistice (Duios Anastasia trecea), în timp ce, în alte părți, 
dihotomia pozitiv/negativ este întru totul relativizată (Secretul armei... secrete! e, firește, 
cel mai relevant exemplu). Într-un text afiliat jurnalului, Lucian Pintilie sintetizează cel mai 
bine statutul acestor personaje: „tuturor eroilor pozitivi Tatos le-a adăugat un sâmbure de 
nebunie, un strop de schizofrenie care ne-a solidarizat cu ei. Nicio clipă nu i-a temperat sau 
banalizat – din prudență –, ci în mod contrar așteptărilor i-a injectat cu un fel de romantism 
agresiv de alură profetică.7” Pintilie are dreptate, dar Tatos a făcut ceva și mai special de 
atât: a făcut un film fără protagoniști și fără eroi, în Secvențele căruia joacă toți protagoniștii 
și toți eroii din lume. 
                        
Filmul românesc în comunism – background. 
Puțină istorie și puțină politică 
De la naționalizarea din 1948, cinemaul românesc trece printr-o serie de mutații politice 
și administrative care au, vrând-nevrând, implicații majore și asupra aspectului artistic al 
realizării filmelor. În teza ei de doctorat8, Aurelia Vasile examinează fiecare etapă a aces-

6 Lansat totuși în 1989, din cauza unor tergiversări de ordin ideologic.
7 Lucian PINTILIE, „Tatos (Tatos 1 + Tatos 2)”, apud. „Pagini de jurnal”, p. 662
8 Aurelia VASILE, „Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l’histoire natio-
nale”, Thèse pour l’obtention du Doctorat d’Histoire, Université De Bourgogne Ufr Sciences Humaines - Univer-
sitatea București, Facultatea de Istorie, 2011
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tei transformări continue, de la începuturile anevoioase sub regimul lui Gheorghe Ghe-
orghiu-Dej, marcate de influența sovietică, și până la greutățile ultimilor ani de ceaușism, 
urmărind firele încâlcite ale schimbărilor politice și dinamicile repercutate în peisajul cine-
matografiei.

Anii 1960 au fost, fără doar și poate, una din cele mai instabile și paradoxale perioade ale 
culturii românești. La începutul decadei, îndepărtarea de dogmatismul realismului socialist 
9și deschiderea către produsele culturale din Vest au permis diversificarea genurilor în fil-
mul românesc, pătrunderea pe piața autohtonă a mai multor filme occidentale și, totodată, 
au declanșat moda coproducțiilor10. Cu toate acestea, nici ușoara liberalizare venită în sia-
jul grațierii deținuților politici din deceniul trecut (definitivată în 1965), nici condițiile tehnice 
(în 1959, cu sprijin sovietic11, erau finalizate lucrările la Studioul „București”12, care ulterior 
avea să devină și un important pion birocratic) nu au înlesnit producția de filme românești și 
nu au îmbunătățit calitatea lor artistică. Într-un alt eseu unde reia și dezvoltă câteva punc-
te din capitolul despre anii ’60 din teza amintită mai sus, tot Aurelia Vasile investighează 
blocajele de la nivel politic și administrativ care împiedicau filmul românesc să iasă din im-
pasul mediocrității13. Trasând harta schimbărilor administrative și politice, autoarea ajunge 
la concluzia că natura complicată a relațiilor dintre instanțele birocratice, dintre funcționarii 
diverselor birouri și comitete a stat la baza dezordinii organizatorice și astfel, de multe ori, 
animozitățile sau simpatiile, interesele sau dorințele vindicative au ajuns să dicteze soarta 
unor filme mai mult decât cerințele ideologice sau avântul artistic14. În plus, deși aceste de-
raieri au devenit o breșă prin care se puteau strecura artiștii, ca un paradox suplimentar, tot 
corupția din interiorul mediului cinematografic și luptele interminabile pentru putere, laolaltă 
cu lipsa de profesionalism, au minat în cele din urmă terenul filmului de artă. Filmele cu 
adevărat remarcabile rămân cazuri izolate și, deși pentru o vreme a părut că o aliniere cu 
mișcările estetice europene e posibilă15, sistemul greoi al birocrației românești i-a descura-
jat pe mulți dintre acești cineaști (unii renunțând la film și refugiindu-se, de pildă, în teatru16). 

Un moment de cotitură este mai 1968, când relativa relaxare din societate și evaluarea 
erorilor din trecut, realizată în ultimii ani (blamarea regimului Dej), este resimțită și în me-

9 Produsă în contextul general al îndepărtării treptate de Moscova și al reîntoarcerii la valorile naționale 
(și dusă mai departe la împlinire de către Ceaușescu, după moartea lui Dej în 1965)
10 Care ajutau la promovarea cinemaului autohton în Occident, însă stârneau nemulțumirile cineaștilor 
români, din cauza condițiilor proaste de lucru, în contrast cu privilegiile străinilor. Aurelia Vasile vorbește despre 
aceste discriminări care, în cele din urmă, prin măsurile luate de autorități, au dus la scăderea numărului de 
colaborări internaționale în anii ’70 (v. A. VASILE, ibid., pp. 211-217), iar Iosif Demian povestește despre expe-
riențe similare în timpul lucrului la o coproducție franco-germano-americană, într-un recent volum de interviuri: 
Laura DUMITRESCU (interviu), „Iosif Demian. Note de autor/Author’s Notes”, Ed. iadasarecasa, 2019, p. 61
11 Aurelia VASILE, ibid., pp. 81-83  
12 Studioul București a fost construit între 1951 și 1959, primele filme fiind realizate încă din 1955, când 
au fost finalizate platourile și atelierele. (Constantin PIVNICERIU, „Cinema la Buftea”, Ed. Biblioteca București-
lor, București, 2011 , pp. 9-10)
13 Aurelia VASILE, „La création cinématographique des années 1960 au croisement des logiques poli-
tiques, bureaucratiques et sociales”, disponibil aici: https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01247476
14 „Relațiile personale de la baza ierarhiei între artiști și angajații studioului au adesea o finalitate mai 
practică decât orientarea tematică și ideologică produsă la nivelul secției ideologice.”, ibid., p. 12
15 Exemplele pot fi numărate pe degete (și majoritatea sunt celebre pentru scandalurile provocate de lup-
ta cu cenzura): Pădurea spânzuraților (1965, r. Liviu Ciulei), Duminică la ora 6 (1965, r. Lucian Pintilie), Meandre 
(1967, r. Mircea Săucan), Un film cu o fată fermecătoare și celebra Reconstituire (1969, r. Lucian Pintilie) (v. 
Bujor T. Rîpeanu, „Filmat în România. Repertoriul filmelor de ficțiune”, vol. I, Ed. Fundației Pro, București 2004)
16 Cazurile Ciulei și Pintilie

diile artistice17. Nicolae Ceaușescu se interesează mai abitir de cinema decât o făcuse 
Gheorghiu-Dej, considerând filmul o importantă unealtă ideologică de educare a maselor, 
de care trebuie profitat din plin; deschiderea către cineaști ia forma unui apel la discuție și 
rezultă finalmente într-o dezbatere care are loc pe 23 mai, unde sunt convocați profesio-
niști din industrie, în cadrul Comisiei Ideologice. Inițial, ideea implicării directe a partidului 
în problemele interne surâde cineaștilor, însă atât Comisia, cât și CNC18-ul se dovedesc 
verigi suplimentare care nu fac decât să complice și mai mult angrenajul birocratic. În fond, 
aceste libertăți aparente erau controlate de interesele partidului și, deci, iluzorii19. 

Propriu-zis, nimic din parcursul sinuos pe care un scenariu trebuia să-l străbată pentru a 
intra în producție nu a fost eliminat, iar nenumăratele filtre birocratice (deopotrivă ideolo-
gice și de opinie) au rămas înțepenite în instituții vechi și noi: Studioul „București”, CNC, 
CSCA20. Dincolo de tergiversarea și modificările impuse de aceste instanțe, fragilitatea 
sistemului venea și din restructurarea frecventă a administrației. Instituțiile culturale erau 
remaniate, schimbându-și funcțiile și denumirea, iar directorii și alți funcționari importanți 
erau schimbați foarte des (în funcție și de varii nepotisme și interese, cum am văzut mai 
devreme). (...) După câțiva ani, atât cineaștii, cât și conducătorii de partid, erau nemulțumiți 
de statu-quo-ul din industrie: primii, pentru că sistemul vicios era în continuare o piedică în 
creație, iar ceilalți din cauză că filmele erau departe de acel ideal al capodoperei care ar fi 
trebuit să laude reușita socialismului românesc21.
Aceste crize succesive duc la o serie de noi restructurări la începutul anilor ’70, în urma 
controverselor stârnite de planul tematic pentru anul cinematografic 1971-197222; (...) Eve-
nimentul major al începutului de deceniu avea să clarifice lucrurile: „tezele” din iulie 1971 
sunt momentul în care, contrar așteptărilor, este impus un control mai acerb din partea 
partidului, în toate domeniile culturii23. Autonomia mult visată se dovedește o utopie, iar 
schimbările esențiale stau în adăugarea de noi straturi în structura de control și cenzură24, 
generând obiceiul vizionărilor multiple cu diverse comisii, care va rămâne o corvoadă până 
la sfârșitul regimului. Legat de aceste verificări și răs-verificări, Tatos comentează: „Vasă-
zică, tu ca regizor te gândești la filmul tău atâta vreme, îți compui personajele și apoi vine 

17 Un exemplu bun, pe lângă cinema, este literatura; după Eugen Negrici, atacarea regimurilor anterioare 
devenise în epocă o practică la care aderau mulți scriitori: „Trecutul despre care se putea vorbi după 1965 era 
cel legat de regimul Gheorghiu-Dej și de abuzurile acestuia, dezvăluite în cîteva plenare răsunătoare de noul 
secretar general (...)”, Eugen NEGRICI, „Literatura română sub comunism”, ed. a III-a revizuită și adăugită, 
Polirom, Iași, 2019, p. 277 
18 Centrul Național al Cinematografiei, creat în 1968 pentru a prelua din atribuțiile Studioului „București”
19 Aspecte dezvoltate de Aurelia Vasile în subcapitolul despre revizuirea reperelor culturale din trecut, din 
„Le cinéma roumain dans la période communiste”, op. cit., pp. 151-157
20 Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă
21 „Partidul, la rândul lui, încearcă un sentiment de frustrare produs de așteptarea îndelungată a 
capodoperei, reclamată de la o vreme cu perseverență, despre istoria sa, despre instalarea la putere sau pur și 
simplu despre societatea model a prezentului.”, Aurelia VASILE, op. cit., p. 201
22 Aurelia VASILE, ibid., pp. 202-204
23  Într-un capitol de sinteză din „Compromis și rezistență”, Katherine Verdery vorbește despre relația 
regimului cu intelectualii: „Tezele din iulie 1971 au lansat o ofensivă împotriva autonomiei culturii, au condamnat 
liberalizarea din 1965, au restabilit un index de autori și cărți sub interdicție și au accentuat din nou rolul socio-
politic al producției intelectuale.” (Katherine VERDERY, „Compromis și rezistență”, Ed. Humanitas, București, 
1994, p. 94)
24 Studioul „București” e împărțit în cinci case de producție, CNC-ul trece prin mai multe metamorfoze și 
în final, fuzionând cu DRDCF, devine Centrala „RomâniaFilm”, CSCA-ul e abolit și în locul lui este creat CCES-
ul (Consiliul Culturii și Educației Socialiste), se inventează noi comisii, cărora li se adaugă etapizarea aiuritoare 
a procesului de validare – vizionări în prezența președinților și vicepreședinților, a directorilor și a directorilor 
adjuncți (fiecare putând cere diverse modificări la scenariu sau în post-producție) etc.
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unul și altul, poate că nici n-au citit scenariul, sau l-au citit pe frunzărite, și-și dă cu părerea. 
Democratic procedeu, dar lipsit de orice tangență cu arta.”25 Filmările sunt supervizate de 
producători delegați, informatori permanenți ai casei de producție sau, în cuvintele Aureliei 
Vasile, „veritabili polițiști la fața locului”26. Tot ca urmare a „tezelor”, se introduce un nou sis-
tem valoric, o formă de motivație pentru oamenii de film: calificativele; acestea desemnau 
„calitatea” unui film și, pe lângă prestigiu, garantau importante recompense bănești27. 
Interesant e faptul că în acești ani în care sunt taxate erorile trecutului, un aspect criti-
cat este inclusiv starea de lucruri din industria cinematografică de ani ’60. Într-un text din 
1972, Ecaterina Oproiu se întoarce în timp cu zece ani și vorbește despre „instabilitatea 
organizatorică a sistemului cinematografic, foarte desele modificări de formulă, schimbarea 
perpetuă a celor care răspundeau de destinul filmelor”28, punându-le în oglindă cu noua 
formă de organizare, această aparentă descentralizare pe care o prilejuiseră Casele de 
filme nou-înființate (adică un discurs similar cu concluziile Aureliei Vasile). Entuziasmul în 
fața „celei mai raționale și mai stimulatoare soluții adoptate până acum de cinematografia 
noastră”29 este însă dublu fațetat și mai degrabă hazardat: într-adevăr, Casele de filme vor 
garanta o mai mare stabilitate a sistemului, însă rămân la fel de viciate de filtrele de verifi-
care și cenzură și la fel de impermeabile la nivel birocratic.

Până în 1989, va fi nevoie de aprobare pentru fiecare etapă de (pre-/post-)producție, simul-
tan cu participarea înalților funcționari CCES la vizionări (...). Una dintre figurile legendare 
ale momentului a fost Dumitru Popescu „Dumnezeu”, scriitor și important om politic, preșe-
dinte al CCES în perioada 1971-197630; era prezent la fiecare vizionare și făcea modificări 
25 în Alexandru TATOS, „Pagini de jurnal”, op.cit., p. 139 
26 Aurelia VASILE, „Le cinéma roumain...”, ibid., p. 247. De altfel, Tatos va introduce un astfel de personaj 
în „Secvențe” (1982), un producător hapsân care însoțește pretutindeni echipa de filmare.
27 15.000 lei pentru calificativul I  
28 Ecaterina OPROIU, „Un sfert de veac de film românesc”, în Ion CANTACUZINO, Manuela GHEO-
RGHIU (coord.), „Cinematograful românesc contemporan. 1948-1975”, Ed. Meridiane, București, 1976, p. 23
29 ibid., p. 27
30 Bujor T. R PEANU, „Cinematografiștii. 2345 cineaști, actori, critici și istorici de film și alte persoane și 
personalități care au avut de-a face cu cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste me-

direct pe scenariu sau pe decupaj. Mircea Daneliuc, de pildă, povestește într-un interviu 
despre nenumăratele finaluri „fanteziste” propuse de Popescu pentru Cursa, debutul lui 
din 1975, ca să ajungă la un consens ideologic și pentru ca filmul să fie adecvat la morala 
socialistă31. Personaj de (aproape) legendă, D. P. „Dumnezeu”32 este evocat în memoriile 
multor oameni de cultură ai perioadei, inclusiv de Tatos, în jurnal, și din nou de Daneliuc, 
în cartea sa de memorii (în stilul specific, hiperbolic și inflamat): „Dumitru Popescu era mai 
mult decât partidul, era soft-ul lui. Avea sadismul panicii, plăcerea maladivă de-a o stârni 
și profitau împreună. Și el, și cei care-l năpusteau asupra culturii ca o rachetă aer-sol cu 
deflagrație decimată, de neutroni.”33 

Ca urmare a directivelor excesiv-severe, cineaștii se arată dezamăgiți și indignați, iar la mij-
locul decadei, Securitatea deschide un dosar special pentru mediile culturale frecventate 
de artiștii vremii, „Art-cultura” (stârnind astfel o stare de mefiență, de paranoia generală în 
rândul colegilor de breaslă – prezentă, de altfel, la toate nivelurile societale)34. Din 1976, 
partidul forțează și mai mult implicarea în realizarea filmelor35; la 31 martie 1976, Tatos no-
tează: „Am rămas dator cu relatarea vizionării la film, vizionarea cu Dumitru Popescu. Eram 
pentru prima oară într-o astfel de situație. Totul s-a petrecut atât de comic și de absurd, 
până la tragic. (...) Toată lumea aștepta mașina tovarășului. Ghișe36 și Vasile Nicolescu37 au 
coborât pe peron, ceilalți pândeau la geamuri. Tovarășul a intrat în sală, a început viziona-
rea și la început era pus pe bășcălie; a făcut câteva bancuri proaste, de care ceilalți s-au 
simțit obligați să râdă (...) Din când în când, mai întreba câte ceva, mai ales în legătură cu 
actorii. După terminarea filmului, au început discuțiile. S-a adresat lui Nicolescu, ceea ce 
a dovedit că tipul făcuse turnătoriile de rigoare. (...) Ca niciodată, participau și ceilalți vice-
președinți, Ion Dodu Bălan și Jinga. Acesta din urmă a băgat niște strâmbe foarte nasoale. 
(...) Am aflat apoi că se plăteau niște polițe: Bălan lui Jinga, Ghișe lui Nicolescu, Nicolescu 
lui Bălan. Filmul trecuse pe planul doi.”38 Episodul povestit de Tatos descrie prima vizionare 
cu Dumitru Popescu la Mere roșii (care, cu toată bășcălia, a salvat filmul), iar încărcătura 
conflictuală și diferitele tensiuni dintre participanți sunt o mărturie despre epocă, despre fe-
lul cum conflictele de interese și luptele pentru poziții de putere prevalau în fața cinemaului 
(și, de fapt, și în fața idealurilor socialiste ale partidului). (...)

leaguri”, Ed. MERONIA, 2013, p. 454
31 „După ce am terminat de filmat, a venit Dumitru Popescu și a început să facă exerciții componistice cu 
filmul. A început să propună diferite finaluri. (...) În variantele imaginate de el înviau morți care apăreau în final 
și rezolvau situația ș.a.m.d. (...) Filmul trebuia să se termine într-un fel în care valorile socialismului multilateral 
dezvoltat trebuiau să afirmate pe gură; cineva trebuia să vină să pună la punct lucrurile din punct de vedere 
moral. (...)”, în „Luptele lui Mircea Daneliuc”, interviu de Andrei Rus și Gabriela Filippi, „Film Menu”, nr. 21, feb-
ruarie 2014, p. 33
32 Aurelia Vasile îi dedică un capitol special în lucrarea ei, unde vorbește despre rolul său în politicile 
culturale ale epocii și limpezește în bună măsură aura de mit creată în jurul lui (v. „Le cinéma roumain...”, op. 
cit., pp. 225-231)
33 Mircea DANELIUC, „Pisica ruptă”, ediția a 2-a, rev., Ed. Adenium, Iași, 2013, p. 16
34 Aurelia VASILE, op. cit., pp. 248-249 
35 Dincolo de președintele și vicepreședintele CCES, filmele erau văzute de secretarul Comitetului 
Central al PCR (responsabil cu propaganda) și alți membri ai Comisiei Ideologice și din Comitetul Central
36 Dumitru Ghișe, adjunct de șef de secție la CC al PCR în perioada 1974-1987 cu atribuții în sectorul 
artă, cultură, presă, uniuni de creație, vicepreședinte al CCES (1978-1987)
37 Vasile Nicolescu, director general al Direcției Literaturii din CCES, direct răspunzător de problemele 
cinematografiei.
38 „Pagini...” op.cit., pp. 171-172
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Povestea anilor 1980 stă sub semnul economiei în derivă și al resurselor drămuite cu par-
cimonie. Sintetizând starea de lucruri din România optzecistă, Constantin Pârvulescu vor-
bește despre un „simulacru al stalinismului”, un reviriment de formă al stalinismului (lipsit 
de fondul nevoii de transformări sociale majore) care, pe fundalul naționalismului exagerat, 
al urgenței de a plăti datoriile externe ale țării și al grandioaselor proiecte biopolitice și de 
urbanistică, a cauzat tensiunea socială din ultimii ani de comunism.39 Înăsprirea condițiilor 
economice afectează inclusiv domeniile culturale; în cinema, va lua forma unor serii de 
măsuri drastice, unele de-a dreptul rizibile (cum ar fi îndemnul de a folosi actori ieșiți la 
pensie), altele însă de o gravitate care pune realizarea filmelor sub semnul precarității (de 
pildă, raționalizarea peliculei). Genul prevalent în epocă devine filmul „de actualitate”, filmat 
în priză directă în apropierea Bucureștiului (pentru a diminua cheltuielile de transport) și 
preferabil în timpul zilei, pentru a beneficia de lumina naturală40 - aceste măsuri vor insufla 
și niște tendințe estetice în opera unor cineaști41. Totodată, importurile din cinemaul occi-
dental scad din ce în ce mai mult (sub aparența inadecvării ideologice, dar în realitate lipsa 
fondurilor e cauza principală), în 1984 fiind sistate de tot.42

Controlul din ce în ce mai strict al partidului și implicarea în problemele culturale își au 
apogeul în evenimentul care a zgâlțâit anul 1983: Conferința de la Mangalia (2-3 august) e 
momentul când Ceaușescu critică foarte dur starea culturii, iar țapul ispășitor devine chiar 
cinemaul – după ce rulează două-trei zile pe ecrane, Faleze de nisip (1983) al lui Dan Pița 
este interzis, devenind principala țintă a discursului ceaușist43 (cu toate că Faleze... nu era, 
neapărat, cel mai subversiv film trecut de cenzură). 

Arta devine un teren tot mai nesigur și viața culturală este zdruncinată de câteva episoade 
mai palpitante, prin apariția câtorva scrisori și petiții și prin niște cineaști care nu se dau 
în lături de la a milita deschis pentru dreptul de a-și face nestingheriți filmele. Dosarele 
Securității se înmulțesc, însă doar două sunt cazurile de refuz sistematic al cenzurii și al 
compromisului: Pintilie și Daneliuc44. Pintilie, chiar dacă rămâne același privilegiat para-
doxal45 de după scandalurile succesive din anii anteriori (deopotrivă în film și în teatru46), 
intră într-un nou conflict cu autoritățile, declanșat de data asta de filmul De ce trag clopo-
tele, Mitică? (1981), care va fi lansat abia în 199047. La puțin timp după, și Daneliuc devine 
39 Constantin P RVULESCU, „Orphans of the East: Postwar Eastern European Cinema and the Revolu-
tionary Subject”, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 2015, p. 138. În epilogul lucrării, Pârvulescu 
vorbește despre Faleze de nisip (1983, r. Dan Pița) ca despre o parabolă a relațiilor de putere din ultima parte 
a regimului Ceaușescu: individ /vs/ regim (filmul marcând un moment esențial în peisajul cultural de ani ’80).
40 Aurelia VASILE, op.cit.,  pp. 264-268
41 Daneliuc vorbește despre experiența ciné-verité-ului în Proba de microfon (1981) și influența Noului 
Val Francez, studiat în anii de Institut: „Luptele lui Mircea Daneliuc”, „Film Menu”, rev.cit. pp. 34-36
42 A.VASILE, ibid. pp. 274-276 
43 Moment evocat chiar de Pița la începutul unui text dedicat lui Mircea Veroiu, în Silvia KERIM, „Mircea 
Veroiu – Ultima vară a tinereții”, op.cit., p. 247 
44 A. VASILE, ibid., pp. 280-299  
45 Într-un interviu pentru „Positif”, Pintilie vorbește despre cenzură (cu care se întâlnise, pare-se, încă 
din vremea studenției) și despre statutul lui de „exilat royal”: „22 de întrebări pentru Lucian Pintilie”, în „Positif”, 
1992, apud. Lucian PINTILIE, „Bricabrac. De la coșmarul real la realismul magic”, Ed. Nemira, București, 2017, 
pp. 482-502
46 Lucian PINTILIE, „Bricabrac, ibid., pp. 19-53, unde sunt adunate mai multe fragmente despre „Revi-
zorul”, spectacol interzis în 1972 și care a dus atât la exilarea lui Pintilie, cât și a lui Ciulei (director al Teatrului 
Bulandra la acea vreme și cel care a aprobat punerea în scenă a spectacolului)
47 Atacat de Eugen Barbu, Pintilie ripostează printr-o scrisoare respinsă de cenzură (și semnată de mare 
parte din echipa filmului), dar acceptat de Europa Liberă: „Tovarășul Eugen Barbu consideră filmul, pe care 
suntem în curs de-al realiza, o denaturare a lui Caragiale (...), dar în același timp cu deplină liniște, fără nicio 

obiectul ostracizării politice vreme de câțiva ani: zgândăriți, la o revizionare, de Croaziera 
(lansat și distribuit cu un an înainte, în 1981), demnitarii din cultură încep să chestioneze și 
legitimitatea lui Glissando (1982), abia finalizat și ulterior interzis, moment în care cineastul 
începe o luptă care va culmina cu celebra depunere a carnetului de partid48. În schimb, po-
ziția lui Tatos e ceva mai ambiguă: deși semnează petiții alături de Daneliuc49 și pare să fie 
printre puținii cu adevărat solidari (sau chiar singurul, după mărturisirile acestuia50), filmele 
lui nu sunt interzise și, în mare, scapă de „schingiuiri” majore. Jurnalul vine în completare 
și adaugă niște nuanțe: firește, „cureaua care se strânge” în cultură îl influențează și pe 
el, „un regizor incomod” este și el, iar lumea mică și meschină a cinemaului este și a lui. 
Atitudinile lui Tatos față de cenzură sunt paradoxale: pe de-o parte, se teme pentru filmele 
sale și anticipează eventuale rețineri, obiecții sau chiar conflicte, acceptând uneori compro-
misuri mai mult sau mai puțin mărunte; pe de altă parte, de la un punct încolo devine tot mai 
răspicat refuzul de a ceda în fața imperativelor ideologice și tot mai aprigă lupta prin care își 
impune proiectele. Un element important care ar putea să explice totuși evitarea izbucnirii 
unui scandal (uneori la milimetru) este abordarea subtil-subversivă a subiectelor, critica in-
directă, faptul că niște filme ca Duios Anastasia trecea (1980) sau Secvențe (1982) vorbesc 
despre actualitate și despre realitățile din jur prin ocoluri sau analogii mascate, plasându-le 
în alte epoci sau punându-le pe seama altor regimuri – în esență, printr-o universalizare 
a tarelor umane sau societale țintite de regizor (...). În plus, filmele lui sunt lipsite de acele 
„extravaganțe” stilistice vânate de cenzori, cum sunt la Demian experimentarea permanen-
tă cu compoziția cadrelor sau la Pița melanjul simbolico-realist de sensuri încifrate. 

Ceea ce urmează în cinematografie până la finalul anilor ’80 ia forma unui peisaj din ce în 
ce mai dezolant: planul tematic rămâne la fel de hazardat (creșterea producției la 50-60 
de filme pe an până în 1989) și trebuie îndeplinit, însă subiectele pentru scenarii acoperă 
un teren tot mai limitat, ba chiar încep să fie impuse de Casele de filme. Sub patronajul 
noului responsabil al cinematografiei, Mihai Dulea51, „repertoriul cinematografic sărăcește 
vizibil”52. Tatos vorbește despre el mai mult decât despre oricare alt responsabil cultural. 
O mostră, nota din 31 octombrie 198653: „(...) am avut discuția cu sinistrul tov. Dulea și am 
lucrat modificările. Dar niciun moment n-am fost încurajat de gândul că lucrurile vor merge 
mai departe. Știu că iar se va suci și răsuci, că va găsi alte obiecții, că se va tergiversa la 
nesfârșit. Bineînțeles că nu sunt dispus să-i fac jocul, dar spun toate astea ca să exemplific 
apa stătută în care mă aflu – în care ne aflăm.”54

șovăială, mărturisește că nu l-a văzut”. La 22 august 1981, cineastul semnează încă o scrisoare destinată lui 
Ilie Rădulescu (secretar al Partidului în momentul respectiv), în care protestează împotriva abuzului de a i se 
confisca brutul filmului aflat încă în faza de montaj (ambele texte sunt reproduse integral în „Bricabrac”, ibid., 
pp. 440-455)
48 Despre toate acestea povestește el însuși în „Pisica ruptă” (M. DANELIUC, „Pisica ruptă”, op cit.)
49 La data de 10 octombrie 1980, Tatos povestește despre scrisoarea semnată de 12 cineaști și expedi-
ată lui Ceaușescu (cu care, până la urmă, nu s-au mai întâlnit, însă au discutat cu Dumitru Popescu, Suzana 
Gâdea și Ilie Rădulescu), în „Pagini de jurnal”, op.cit., p. 344
50 „Luptele...”, rev.cit., p. 44, „Pisica...”, ibid.: „Sandu [Tatos] a acceptat repede; am redactat un protest pe 
care-l doream masiv, semnat în toate grădinile culturii, ca să fie difuzat și-n străinătate.”, pp. 285-286
51 „Vicepreședinte al CCES, răspunzând la sfârșitul anilor ’80 de cinematografie, funcție în care se ilus-
trează prin inflexibilitatea de cenzor, dar și prin zelul și apetitul creator în impunerea unor soluții de modificare 
a filmelor.” (Bujor T. R PEANU, „Cinematografiștii...”, op.cit., p. 194)
52 ibid., p. 310  
53 Unde Tatos se referă la scenariul viitorului film Secretul...armei secrete! (1988)
54 „Pagini de jurnal”, op. cit., pp. 557-558
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Puțin film și puțină artă
După dogmatismul realismului socialist din prima jumătate a anilor ’50 a venit o perioadă 
de relativă liberalizare, în care bâjbâielile stilistice ale regizorilor s-au situat într-o zonă de 
intersecție – tatonată cu prudență – între normele jdanoviste și diverse încercări în zona 
modernismului55. De bine, de rău, glisarea înceată și târzie către modernismul european, 
fără să se rupă de tot de realismul socialist, a făcut din filmul românesc o zonă care punea 
în balans realismul cu elemente clasice și moderne; transformările, analizate de Radu To-
derici într-un eseu56 despre filmele din această perioadă de tranziție, au dat naștere unor 
„hibrizi” adaptați la contextul autohton și totodată unor idei vagi despre ce ar trebui să în-
semne „realismul” în cinema. Toderici mai punctează un moment esențial: apariția filmului 
„de actualitate”, un gen care, de fapt, replica niște tendințe influente în cinemaul sovietic 
din vremea dezghețului post-stalinist – nevoia imperioasă de subiecte raportate la timpul 
prezent, de filme inspirate de realitățile din jur. La mijlocul anilor ’60, „filmul de actualitate” 
avea să devină un gen de sine stătător în cultura românească (încurajat și de dorința lide-
rilor politici de a vedea filme tratând problematicile sociale ale vremii), destul de ambiguu 
însă și greu de situat într-o marjă estetică.

Altfel, cele câteva filme reușite ale perioadei nu sunt suficiente nici pentru a pune bazele 
unei școli naționale, nici pentru a situa filmul românesc în sincron cu lumea culturală oc-
cidentală57. Cu toată maturizarea vizibilă (dar totuși treptată) a cinemaului autohton, atât 
cineaștii, cât și critica se află în continuare, în cuvintele Ecaterinei Oproiu, în căutarea „ca-
podoperei mult visate.”58 
Filmul românesc devine o industrie abia pe parcursul anilor ’70, când, grație „tezelor”, ritmul 
producției crește vertiginos, numărul de filme dublându-se la mijlocul decadei și triplându-se 
în anii ’8059, în timp ce, privind retrospectiv, „70% din totalul filmelor românești este rodul 
anilor 1969-1986”60. Ei bine, aceștia sunt și anii în care, cel puțin pentru o vreme, aceeași 
industrie se stabilizează și peisajul se află într-o continuă diversificare (mai temeinică de-
cât fusese în anii ’60). Cinemaul clasic românesc (clasic și mainstream) se va cristaliza în 
această perioadă, jalonând între comediile care au impus câțiva actori-emblemă ai perioa-
dei (impunându-le totodată niște manierisme și tipologii din care vor ieși cu greu): celebrele 
B.D.-uri (1970-71, r. Mircea Drăgan), Nea Mărin miliardar (1979, r. Sergiu Nicolaescu) sau 
Operațiunea Monstrul (1976, r. Manole Marcus)61, filmele istorice sau cele de inspirație ru-
rală - seria Bobocilor (1975, 1977 și 1987, r. Mircea Moldovan) rămâne cea mai notorie - și 
romance-urile, care vor ajunge la apogeu în a doua jumătate a anilor ’80, cu filmele despre 
iubiri de liceeni ale lui Nicolae Corjos. În același timp, apar noi încercări de adaptare a unor 
55 Despre câteva dintre aceste filme de ani ’50-’60 detaliază Raluca DURBACĂ în eseul „Realism social-
ist în filmele românești”, „Film Menu”, nr. 23, iulie 2014, pp. 58-63
56 Radu TODERICI, „The Slow Break from Socialist Realism: Romanian Cinema in the Late ‘50 and ear-
ly ‘60s” în Irina TROCAN (ed.), „Romanian Cinema Inside Out: Insights on Film Culture, Industry and Politics 
1912-2019”, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2019,  pp. 39-57
57 În 1968, doleanțele criticii sunt perfect sintetizate de George Littera în revista „Cinema”: „Numai un 
cinematograf profund românesc în substanță și expresie – se știe bine – ne va deschide porțile universalității 
și ne va integra într-un adevărat schimb de valori spirituale cu străinătatea.”, în „Cinema”, nr. 7, 1968, apud. 
„Pagini despre film”, ed. UNATC Press, București, 2012, p. 178
58 Ecaterina OPROIU, „Un sfert de veac de film românesc”, în Ion CANTACUZINO, Manuela GHEO-
RGHIU (coord.), „Cinematograful românesc contemporan...”, op. cit., p. 16
59 Călin CĂLIMAN, „Istoria Filmului Românesc – 1897-2000”, Ed. Fundației Culturale Române, Bucureș-
ti, 2000, p. 230
60 Constantin PIVNICERIU, „Cinema la Buftea”, op.cit., p. 13 
61 Georgiana MUȘAT vorbește mai pe larg despre aceste comedii în eseul „Communist Comedies and 
the Invisible Hand of the Political”, în Irina TROCAN (ed.), „Romanian Cinema Inside Out”, ibid., pp. 147-158

genuri împrumutate din Occident, dintre care cele mai interesante sunt noir-urile autohtone 
și intențiile (cu rezultate mai mult sau mai puțin izbutite) de western; genul polițist, deși nu 
începe și nu se termină cu Sergiu Nicolaescu62, își câștigă legitimitatea prin filme de acțiune 
deghizate în povești cu ilegaliști, plasate în perioade-cheie ale istoriei; western-ul rămâne 
însă o categorie foarte puțin explorată, iar trilogia Ardelenilor (regizată de Dan Pița și Mir-
cea Veroiu între 1977-1980) este dovada că genul – emulat în chip penibil și artificial – nu 
are aderență la cultura locală (...).

Începutul decadei ’70 este și momentul când, în ciuda climatului socio-politic tulbure, pe plan 
cultural „crește” o generație foarte interesantă de regizori, care se va impune prin niște cre-
douri artistice mai răspicate decât tatonările și excepțiile anilor ’50 și ’60. „Generația inundați-
ei”63 intră în scenă odată cu un prim moment-cheie al filmului românesc șaptezecist (ceva ce 
tot Căliman numește „manifestul unei promoții”64): Apa ca un bivol negru (1970). Documen-
tarul (...) e o compilație de fragmente filmate în siajul inundațiilor din 1970 de un grup de stu-
denți și proaspăt absolvenți ai IATC-ului65. O „experiență singulară”, și „un gest de angajare 
morală”, după George Littera66, Apa ca un bivol negru e un documentar-eseu care cuprinde 
numeroase stilistici: observația distanțată cu interesul pentru peisagistica lirică, reflecția cu 
atmosfera impregnată în spații și cu interviul, toate acestea într-un corpus filmic magistral 
62 Așa cum afirmă Aurelia Vasile într-un text (altminteri excelent) despre implicațiile politice și succe-
sul popular al filmului polițist românesc: A. VASILE, „Le film policier roumain: un genre impur. Succès pop-
ulaire et discours politique pendant la période communiste”, disponibil aici: https://hal.archives-ouvertes.fr/
halshs-01212791
Singurul aspect care ar trebui nuanțat este așa-zisa unicitate a lui Nicolaescu în peisajul genului, întrucât în 
acești ani se remarcă și alți cineaști care se joacă cu convențiile de film noir, cum fac Veroiu în Șapte zile (1974), 
Daneliuc în Ediție Specială (1980), Demian cu O lacrimă de fată (1980) și Lovind o pasăre de pradă (1984) etc. 
E drept, spre deosebire de filmele lui Nicolaescu, acestea sunt variațiuni mai rafinate ale genului. 
63 Călin CĂLIMAN, „Istoria...”, op.cit., p. 230  
64 ibid.  
65 Andrei Cătălin Băleanu, Petre Bokor, Dan Pița, Mircea Veroiu, Iosif Demian, Youssouff Aidabi, Stere 
Gulea, Roxana Pană, Puiu (Ion) Marinescu, Dinu Tănase, Nicolae Mărgineanu, Dan Naum, ing. Bogdan Cava-
dia.
66 În „Cinema”, nr. 6, iunie 1971, apud „Pagini despre film”, op.cit., p. 168 
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îmbinat. Dan Naum, autorul montajului, a reușit să construiască un film de mare greutate 
emoțională, din fragmente disparate, atât ca principiu estetic, cât și ca vibrație intrinsecă. (...)
Tot Littera vorbește, în 1971, despre debuturile în scurtmetraj ale acestor tineri, lăudând 
inițiativa cinematecii și a Institutului de a organiza proiecții publice cu filmele lor de licență. 
Evenimentul care a prilejuit, „cu un ceas mai devreme, contactul vital al viitorului cineast 
cu spectatorul pentru care învață să facă filme”67 avea să aducă în atenția criticului câțiva 
regizori și operatori care se vor impune ulterior ca nume importante în cinemaul românesc 
(...). Alături de autori apreciați ai anilor ’60 (Andrei Blaier, Malvina Urșianu, Lucian Bratu 
etc.) și de regizori care migrează din alte zone (de pildă, Alexa Visarion și, firește, Tatos, 
veniți din teatru), acești tineri vor consolida tabloul de ansamblu al următorilor ani de cine-
ma românesc. Și dacă această „capodoperă care nu mai vine”68 n-o să vină nici în acești 
ani, unul dintre marile câștiguri semnalate de critică este depășirea mediocrității: „nu filme 
de aceeași carură, nu filme de egal impact, dar filme închegate, cu relief, cu idei topite în 
emoții, filme care pot fi trimise peste graniță fără complex, pentru că ne reprezintă, filme 
care pot fi văzute înăuntrul hotarelor (...) pentru că ne regăsim în ele, adică regăsim nu nu-
mai o anumită realitate exterioară, ci și o anumită realitate interioară, procese de conștiință 
specifice ființei noastre colective”.69

„Capodopera” devine un fel de obsesie a criticii și va face loc unui început de deceniu cel 
puțin paradoxal, acel celebru „deceniu neverosimil” pe care îl schițează Căliman în „Isto-
ria...”70 lui și care va prilejui apariția unei serii de capodopere (sau aproape capodopere) 
nesperate. Tot această generație ’70, ajunsă la maturitate în ultimii ani ai regimului, este 
cea care orchestrează apariția celor câteva filme remarcabile care vor rămâne în istorie, ur-
mărind filonul filmului „de actualitate”, un „gen-fantomă”, cum am mai spus, greu de definit 
și care după ’89 va ieși complet din uz. Din toate încercările criticilor de a pune în parametri 
67 în „Cinema”, nr. 7, iulie 1971, apud „Pagini despre film”, op.cit., p. 167 
68 Ecaterina OPROIU, „Un sfert de veac de film românesc”, în I. CANTACUZINO, M. GHEORGHIU, op. 
cit. p. 26
69 ibid., p. 28
70 Călin CĂLIMAN, „Istoria filmului românesc”, op.cit., p. 301

coerenți acest gen absolut esențial în epocă rezultă că, de fapt, filmul „de actualitate” nu 
descinde din realism, cum ar putea da impresia, ci e doar apanajul filmelor socialiste care 
au ca fundal realități socialiste, deci, cum spune și Ion Cantacuzino, „ceea ce se numește 
film de actualitate este de fapt o categorie tematică foarte largă, prezentă în genuri diverse, 
de la comedie la filmul de aventuri, de la drama psihologică la filmul muzical”71. Ecaterina 
Oproiu, lăudându-i pe tinerii debutanți, vine și nuanțează întrucâtva această generalizare: 
pentru ea, filmele anilor ’70 încep să se așeze într-o matrice mai bine cristalizată, să fie 
mai implicate social și să abordeze „direct realitățile și sensurile lumii noastre contempo-
rane”72. Câțiva ani mai târziu, Dan Stoica pare să ia cel mai bine temperatura cinemaului 
„de actualitate”: „Peliculele strânse sub acest steag aparțin în fapt unor genuri diferite, ele 
având în comun doar un fundal social mai pronunțat și o accentuată predilecție pentru 
latura psihologică a poveștii.”73; în fine, ceea ce face Stoica mai departe este să puncteze 
câteva vârfuri de lance ale genului, punându-le pe seama acestei generații excepționale 
(...) și caracterinzându-l drept vectorul care ar putea să tragă filmul românesc spre forme de 
expresie mai viguroase. Neîndoios, pretextele găsite de critică pentru a legitima filmul de 
așa-zisă „actualitate” pot face obiectul unei cercetări pasionante, însă, pe moment, o să mă 
rezum la relevanța lui în creația lui Tatos, mai precis în felul cum filmele lui („de actualitate”) 
depășesc schematismul și idilismul celor mai multe filme românești (tot „de actualitate”) din 
perioadă, diversele mistificări sau tratarea superficială a unor probleme sociale ardente. 

Variațiuni ale filmului „de actualitate” 
Survolul de adineaori prin labirintul filmului românesc predecembrist mi-a permis să fac loc 
pentru niște obsesii care i-au preocupat intens pe criticii și cineaștii epocii, și față de care 
Alexandru Tatos nu a rămas nicidecum indiferent – făcând parte din industrie, raportarea 
permanentă la mersul lucrurilor dinăuntrul ei ar fi fost inevitabilă. Firește, tot acest turbion 
politic-administrativ și tarele sale au contribuit la trasarea unor direcții (mai mult sau mai 
puțin precise) și în plan artistic, iar unul dintre cele mai originale produse ale epocii este 
chiar filmul „de actualitate”, discutat mai înainte. Redescoperirea acestui tip de cinema se 
dovedește destul de anevoioasă astăzi, într-o lume în care acea „actualitate” nu numai că 
nu mai este valabilă, dar care, mistificată în filmele românești care pretindeau că se inspiră 
din viața de zi cu zi, pune destule probleme în receptarea lui și în configurarea unui tablou 
de epocă veridic. Așa-zisa generație ’70 a fost cea care a antrenat apariția unor filme sur-
prinzătoare, care au depășit această zonă de mistificare și au încercat discursuri mai răspi-
cate despre timpul lor. Unul dintre cineaștii acestei generații a fost și Tatos și, mai departe, 
voi trece prin câteva mari obsesii ale vremii, care l-au preocupat în mod particular și pe care 
a reușit să le scoată din paradigmă, conferindu-le valențe inedite. Voi începe cu obsesia 
ciné-vérité-ului.  
 
Metacinema local: obsesia ciné-verité-ului în ceaușism
După cum punctează el însuși în jurnal, Tatos a făcut parte dintr-un grup de regizori deveniți 
„incomozi” pe parcursul anilor ’80, în care mai erau incluși, de pildă, Dan Pița, Mircea Da-
neliuc și Iosif Demian, deși, în comparație cu aceștia, parcursul lui profesional a fost ceva 
mai lin. Dacă obstinația și vehemența lui Daneliuc (refuzul de a tăia din Glissando) și con-
junctura nefericită în care a picat Pița fără să vrea (terfelirea publică a Falezelor) au zguduit 
întrucâtva lumea cineaștilor, experiența lui Demian nu s-a concretizat printr-un scandal, 

71 Ion CANTACUZINO, „Peisajul filmului românesc de azi”, ibid., p. 51
72 E. OPROIU, „Un sfert de veac...” ibid., pp. 27-28 
73 Dan STOICA, „Filmul de actualitate și generația ’70”, în „Cinema”, anul XIX, nr. 3, martie 1981, p. 11
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însă s-a soldat cu niște filme mutilate grotesc de cenzură și, în cele din urmă, a rezultat în 
decizia radicală a emigrării74. Tatos, cum spuneam, n-a fost nici el menajat sau scutit de 
diverse șicane, însă filmele lui, cel mai adesea, s-au strecurat printre degetele cenzorilor 
fără modificări severe.75

Altminteri, Secvențe (1982) se poate înscrie cu succes într-o serie de filme românești care 
tratează realitatea fără mănuși, care vorbesc în feluri diferite despre același context social 
și, simultan, despre cinema în sine, devenind mostre de metaficțiune în care discursul se 
mută dintr-o realitate în alta: cea din jur, așa-zis obiectivă, și cea personală, reflecția asu-
pra propriei naturi de cineast. Deși foarte diferite ca propunere estetică, aceste filme au în 
comun (cel puțin) ancorarea în realitate și refuzul idealizării. Având un precursor în Pintilie, 
cu Reconstituirea lui din 1968, acești cineaști vorbesc despre timpul lor fără să excludă 
referințe universale, partituri despre cinema și propria viziune regizorală. Reconstituirea 
era un film dublu – realist și metaforic în același timp, prin faptul că acțiunile de suprafață 
nu făceau obiectul interesului principal: faptul ilicit, bătaia care trebuia mimată la cameră 
„iegzact ca-n viață” (o formalitate necesară pentru un documentar educativ și grațierea der-
bedeilor), e o expresie a tuturor poveștilor mimate (jucate) la cameră în cinema. Contextul 
și situația sunt perfect plauzibile, însă estetica lui Sergiu Huzum76 și abordarea lui Pintilie 
- faptul că totul capătă la final dimensiunea de farsă sfârșită în tragedie adevărată - vin să 
contrazică imuabilitatea realului și alunecă-n metaforă. Și, totodată, efasează granițele din-
tre (ceea ce considerăm a fi) lumea reală din film și realitatea filmului ca mecanism.
 
Proba de microfon (1980, r. Mircea Daneliuc) e o poveste de iubire cu năbădăi între un ca-
meraman de televiziune care filmează reportaje minore cu anchete și interviuri (având ca 
subiect ilegalități mărunte) și una dintre escroacele pescuite din Gara de Nord (cuplul fiind 
jucat de Daneliuc și Tora Vasilescu). Echipa de filmare se perindă prin tot felul de fabrici, 
ia interviuri oamenilor muncii și, din când în când, se mai delectează cu câte un cadru pe 
malul mării. Daneliuc plusează și cu diverse critici la adresa industriei: tirania „calofiliei” 
la operatori, viclenia reporterilor (vezi personajul Ginei Patrichi, un excelent specimen din 
tipologia reporteriței-scorpie), perversitatea televiziunii și corupția dinăuntrul ei etc. Nelu, 
personajul lui din film, întruchipează în fond un tip de compromis la care mulți absolvenți ai 
IATC-ului erau nevoiți să adere: acela de a lucra în televiziune pentru a-și câștiga existența, 
renunțând (temporar sau permanent) la filmul de artă, privilegiul studiourilor de la Buftea. 
Despre calvarul repartizărilor vorbesc atât Tatos77 (și deși mărturia lui ține de perspectiva 
unui absolvent de Teatru, dilemele sunt similare), cât și Demian78. O lacrimă de fată (1980, 
r. Iosif Demian) urmează un plot de film noir – investigația unei crime dintr-un sat transil-
vănean –, jalonând neîncetat între perspectivele a două camere de filmat: camera din film 
și camera care o filmează pe aceasta (adică o cameră din poveste – amândouă devin 
prezențe în film, amândouă atrag atenția una asupra celeilalte). Poate aici inspirația de 
tip documentar e cea mai pregnantă, mai mult decât în celelalte filme: ancheta maiorului 
(Dorel Vișan) se desfășoară în paralel cu reportajul realizat de operatorul care-l însoțește, 
iar pe ecran se derulează simultan două filme diferite (un policier și un documentar despre 

74 Experiențe povestite Laurei Dumitrescu în „Iosif Demian: Note de autor”, op. cit., pp. 107-116 
75 Cum e și cazul Secvențelor, care, deși au ridicat probleme „cât Casa Scânteii” (în cuvintele lui Petre 
Enache, șeful secției de propagandă a Partidului în momentul respectiv), au avut parte doar de câteva „retușuri” 
minore înainte de lansare.
76 Directorul de imagine al Reconstituirii.
77 „Pagini de jurnal”, op. cit., pp. 104-105
78 „Iosif Demian. Note de autor”, op.cit., pp. 58-59

o crimă), marcate inclusiv prin disonanțele estetice (vizeta ne amintește în permanență de 
ce parte a baricadei ne aflăm, în spatele camerei sau în fața ecranului). Astfel, pretextul 
filmului de gen trece în subsidiar, în timp ce „viața nescenarizată pare să dea pe-afară”79 și 
pitorescul portretelor de săteni să fie devoalat sub ochii noștri, în toată dinamica lui impre-
vizibilă80.

Aceste două exemple, deși ficțiuni, sunt dublate de un material documentar esențial, care 
pune în dubiu atât realitatea, cât și ficțiunea: interviurile cu oameni reali, oamenii din Gara 
de Nord ai lui Daneliuc (cum s-ar spune, micii infractori) și sătenii din filmul lui Demian. 
De ce pune în dubiu realitatea și ficțiunea? Pentru că spectatorul o vede acum pe Tora 
Vasilescu laolaltă cu micii pungași (reali) care călătoresc cu trenul fără bilet, tot așa cum 
îl vede pe Dorel Vișan anchetând niște țărani (tot reali) într-un caz de crimă (nu chiar real, 
dar foarte aproape de unul). Ba mai mult, îi vede în spații reale, recognoscibile, pe care 
le-a vizitat sau le va vizita și el vreodată (Gara de Nord cel mai probabil, satul lui Demian81 
nu neapărat – deși el încă există și orice spectator ar putea merge acolo). Așadar, acești 
regizori se folosesc de realitate pentru a plasa actorii în mijlocul ei (în mijlocul oamenilor 
adevărați, nu între figuranți controlabili), și nu invers, nu închid actorii într-un studio, într-un 
platou care ar trebui să simuleze realitatea, cu concursul lor și complicitatea întregii echipe. 
Ca în cazul lui Pintilie, cei doi pornesc de la o premisă cu statut cumva marginal: filmul de 
anchetă polițienească și filmul-comandă (sau reportajul), deci un soi de documentar, iar 
ciné-vérité-ul e sursa de inspirație în ambele situații, diferit de filmul educativ din filmul lui 
Pintilie (intens premeditat pentru a replica fapte deja petrecute, și nicidecum pregătit pentru 
a surprinde imprevizibilul); acest documentar este atât pretext stilistic, cât și narativ, fiind 
integrat în ficțiune. 

Dar ciné-vérité-ul se dovedește, în filmul românesc de la începutul anilor ’80, o modă destul 
de influentă. Am menționat într-un capitol anterior cum această abordare a venit și pe fon-
dul unui anumit context economic, dintr-o sărăcire a resurselor care a favorizat aplecarea 
spre filmarea în locație, sunetul tras în priză directă etc. Ei bine, moda e preluată și de câți-
va tineri care în 1980 abia își terminau studiile la Institut, iar filmele lor de licență intrau în 
atenția criticii, lansând niște actori (Ecaterina Nazare, Florin Călinescu, Magda Catone) și 
câștigând câteva premii pe la festivaluri din țară82. Patruzeci de ani mai târziu, două dintre 
ele încă se păstrează actuale: Arta apărării individuale (1980), al lui Ovidiu Bose Paștină și 
Ciné-vérité (1980), al lui Laurențiu Damian. 

Filmul lui Damian este o surpriză nesperată: departe de lirismul grețos din filmele de ma-
turitate, acest Ciné-vérité de studenție e o mostră de autoreflexivitate în ton cu epoca, pe 
alocuri jucăușă, pe alocuri gravă. Protagonista (Ecaterina Nazare) este o versiune mai 
moale a Kristinei Janda a lui Wajda83 (și, de ce nu, a Ginei Patrichi a lui Daneliuc), o repor-

79 Victor MOROZOV, „Într-un sat din Valea Mureșului”, în Dilema veche, nr. 841, 23 - 29 aprilie 2020: 
https://dilemaveche.ro/sectiune/film/articol/intr-un-sat-din-valea-muresului, accesat ultima dată la 27.05.20, 
10:55
80 Aici e de menționat una din capcanele ingenioase ale demersului regizoral, care a contribuit la im-
presia de reportaj a filmului din film: sătenii au fost păcăliți și derutați de către Demian și echipa lui de filmare, 
ajungând astfel să creadă că respectiva crimă chiar a avut loc, iar victima (în realitate o actriță care făcea pe 
moarta) chiar a fost scoasă din apă sub privirile lor. Demian povestește întregul episod în volumul de interviuri 
menționat anterior în  lucrare („Iosif Demian. Note de autor”, ibid., pp. 124-126 ).
81 Gligorești, în apropiere de Cluj-Napoca
82 „Cinema”, anul XIX, nr. 12, decembrie 1981, p. 8
83 În filmul Omul de marmură / Człowiek z marmuru (1977, r. Andrzej Wajda) 
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teriță tânără în căutarea adevărului, plecată la drum cu idei mari despre ce înseamnă acest 
adevăr și despre compromisurile pe care nu vrea să le facă nici în ruptul capului. Filmul 
ironizează fin genul predilect de documentar românesc al vremii (sinonim, la acea vreme, 
cu studioul Sahia), anume filmul-comandă și variațiunile pe diverse teme: documentarul 
de protecția muncii, anchetele sociale, interviurile din fabrici și uzine etc. Deziluzia însă nu 
se lasă așteptată: materialul e subțire și filmul din cap nu e același cu cel de la masa de 
montaj, iar autoarea este nevoită să se supună convențiilor și autocenzurii. Adevărul ei se 
va fărâmița într-un voice-over platinat cu o dicție perfectă, rulând în gol peste imaginile cu 
„oamenii și faptele acestei lumi minunate”. Tot despre deziluzii este și Arta apărării..., unde 
lumea filmului se devoalează ca un miraj care pierde pe mulți, ajungând într-o zi să-l piardă 
și pe Romeo (Florin Călinescu), ospătar la Capitol și viitoare vedetă de cinema. Descoperit 
pe stradă de un regizor în căutare de fețe interesante (Ovidiu Schumacher), Romeo își an-
ticipează deja cariera și se pregătește temeinic pentru filmare, însă, odată ajuns la Buftea, 
se vede încolțit într-o secvență cu Florin Piersic, vedeta absolută a momentului. Spre exas-
perarea întregii echipe, „noua vedetă” rămâne paralizată în fața idolului său, iar dubla e 
reluată din nou și din nou, la nesfârșit, în cel mai negru coșmar cu putință pentru un regizor. 
Bose Paștină se folosește de documentar în mai mică măsură decât Damian, iar acțiunea 
pendulează între culisele filmului și o zonă nuanțată a comediei – demersul lui se apropie 
de ceea ce face Tatos în Patru palme, ultimul segment din Secvențe.

Tot acest ocol prin marile succese ale filmului românesc de actualitate (realmente) despre 
actualitate vine să pregătească terenul pentru joaca lui Tatos cu ciné-vérité-ul și chestiona-
rea lui. Exemplele prin care am trecut adineaori explorează posibilitățile stilistice ale filmului 
documentar și ale autoreflexivității, folosind, adesea, apanajul unor convenții de gen, cum 
sunt screwball-ul la Daneliuc și filmul noir la Demian. Discursul lor (critic, ironic, ludic etc.) 
despre mecanismele nevăzute ale filmului este deghizat sub aparența unei povești care 
poate duce foarte ușor spectatorul până la final, făcându-l să-și dorească să afle dacă Nelu 
și Ani rămân împreună sau dacă maiorul descoperă criminalul. Tatos în schimb își apropri-
ază terenul metacinemaului altfel: pune în scenă trei episoade pseudo-documentaristice, 
unde mută în fața camerei echipa aflată până deunăzi în spatele ei. Și nu folosește neapă-
rat spații reale și greu de controlat, Patru palme fiind filmat în studiourile de la Buftea. Dife-
rența – cea mai importantă dintre ele – este că Tatos însuși devine personaj, în alt fel decât 
se transformă Daneliuc în Nelu-cameramanul-afemeiat. Nu numai că regizorul și echipa 
sunt lianții dintre cele trei episoade, dar poveștile lor și poveștile ramificate din ciocnirile lor 
cu lumea fac, în esență, miza reală – nu există o poveste mare care să acapareze, există 
multe povești mici (dar tari) care ar putea să devină subiect de film. 

Filmul e inclusiv un documentar despre culisele realizării filmelor și despre toată această 
lume-furnicar, un documentar fictiv însă, mizanscenat, unde toată lumea e perfect conști-
entă că va trebui să se joace pe sine ca într-o ficțiune, să fie actori sociali84 într-un cadru 
ficționalizat. În ultimul segment, studioul devine atât locația unde se joacă conflictul celor 
doi bătrâni din fundal (pe parcurs avansează din fundal în prim-plan), cât și spațiul docu-
mentat. Plasarea acțiunii în platoul știut ca-n palmă e o formă de anti-ciné-vérité, prin care 

84 „social actors” - mi-am permis să împrumut acest concept de la Bill Nichols, care îl folosește în teoriile 
despre documentar din „Introduction to Documentary”, desemnând protagoniștii unui documentar, subiecții 
documentați. În ceea ce-l privește pe Tatos în Secvențe, el este un actor social într-o ficțiune, nu joacă alt rol 
decât pe sine însuși, dar totuși joacă. În felul acesta este filmul un „cvasi-documentar”, pentru că se folosește 
de acești oameni – Tatos și echipa – pentru a vorbi despre o lume din care ei chiar fac parte în mod obișnuit, cu 
apanajul ficțiunii.

cineastul interoghează limitele inspirației de tip documentar și prin care „nu face, ci desface 
ciné-vérité-ul”85. Într-adevăr, Secvențe poate fi considerat un document despre Buftea ani-
lor ’80, însă nu și un documentar veritabil; experiențele echipei de filmare sunt ele inspirate 
din experiențele profesionale ale lui Tatos, însă e la fel de adevărat că sunt și ficționalizate, 
trecute prin scriitura laborioasă a scenariului, prin diversele variante lucrate de regizor. 
Toată încercarea lui Tatos de a vorbi din interiorul industriei despre lumea filmului văzută, 
cunoscută și experimentată pe propria piele este totuși protejată de plasa de siguranță a 
ficțiunii. Altfel spus, filmul este de fapt o „reconstituire” – și poate că secvența ciocnirii de 
Lucian Pintilie pe holurile buftene, oricât de improvizată, nu e chiar întâmplătoare. 

Metacinemaul este, până la urmă, o formulă care tratează în permanență cu realitatea, 
care o chestionează și o pune uneori între paranteze. Secvențe este o astfel de construcție, 
paradoxală tocmai prin firescul său (filmul nu devine niciodată brechtian în maniera unui 
Godard sau a unor Straub și Huillet), dar prezintă neîndoios mediul cinematografic, atât 
ca viață de culise, cât și ca gest de critică implicită a industriei, vezi tirania producătorului 
delegat sau diversele tachinări între membrii echipei, Florin Mihăilescu răstindu-se la Horea 
Murgu sau la Emilia Dobrin86 etc. Filmul este cu adevărat „de actualitate”, dar raportarea la 
lumea cinemaului românesc nu-l fixează în niște zone specifice, nu-l limitează la carențele 
industriei autohtone, ci dimpotrivă, îl transformă și într-un discurs universal, pendulând între 
magia filmului și mecanismul complicat prin care se clădește. Vorbind despre cinemaul din 
vremea lui, exact cum l-a cunoscut el din străfundurile industriei românești, Tatos ajunge 
să vorbească despre cinemaul oricărui timp și oricărui regim: nicăieri nu e ușor să faci film.

Al doilea segment, de pildă, e ficțiunea unui dat real, o întâmplare provocată chiar de Tatos 
cu câțiva ani înainte de film (consemnată în jurnal cu câțiva ani înainte) și transformată în 
scenariu. Aflată în prospecție, echipa filmului ajunge într-un local de provincie, unde pătrun-
85 Cum spune Mirel Ilieșiu într-un scurt text despre film din revista „Cinema”, anul XX, nr. 12, decembrie 
1982, p. 9
86 Florin Mihăilescu este directorul de imagine al Secvențelor, iar Horea Murgu – inginerul de sunet; Ta-
tos a colaborat cu amândoi în repetate rânduri de-a lungul carierei. Emilia Dobrin e actriță și a jucat în aproape 
toate regizorului, fiindu-i prietenă apropiată.
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de printr-o farsă jucată responsabilului de restaurant de către asistentul de regie. Asisten-
tul (Constantin Drăgănescu) e construit de Tatos ca o canalie oportunistă și leneșă, care 
păcălește gazda, sugerându-i că producătorul – o apariție impozantă, sever și cu accese 
de irascibilitate – ar fi de fapt un procuror influent. Astfel, sunt privilegiați și primesc mânca-
re bună, dar toată gluma degenerează în momentul când responsabilul (Mircea Diaconu) 
ajunge să se atașeze de oamenii de la masă, tot mai stânjeniți, cunoscând dedesubturile 
farsei, și defulează în câteva destăinuiri jenante despre mariajul său nereușit. Episodul e 
încărcat de o tristețe neputincioasă, prelungită atunci când bărbatul le arată reședința lui de 
deasupra restaurantului și acolo, într-o cameră, pe lângă colecția de ascuțitori a gazdei, o 
găsesc pe nevastă: o Luminița Gheorghiu tristă și spăsită pe un divan. Prezența ei – con-
trar spuselor lui Diaconu, care se lăudase c-ar fi dat-o afară – comprimă tot derizoriul vieții, 
toată tristețea unui cotidian lipsit de strălucire. 

Ecouri se găsesc și în alte momente similare din film. Primul segment (Telefonul) începe tot 
într-o farsă, de data asta în alt registru. Aceeași echipă se află ascunsă într-un restaurant, 
cu camera de filmat deghizată undeva în spate (și mare parte din membrii echipei ascunși), 
în timp ce în fața lor se derulează o scenă pusă la cale mai înainte: regizorul a introdus 
actori profesioniști printre cetățenii obișnuiți care așteaptă la rând în fața telefonului din 
restaurantul Budapesta. Drama tânărului ieșit din spital și părăsit de prieteni (Dragoș Pâs-
laru) se joacă pe un teren incert („puțină înțelegere, e și el un băiat tânăr al zilelor noastre”, 
repetă unul din personaje); regizorul nu poate ști cum vor reacționa oamenii și cât vor in-
tercala cu filmul „tras pe viu”, riscând inclusiv o amendă pentru că nu are autorizație pentru 
filmare. „Reacțiile autentice” se obțin prin riscuri – riscuri pe care Tatos-regizorul-Secven-
țelor nu și le asumă, întrucât cetățenii întâmplători sunt de fapt actori antrenați, iar spațiul 
respectiv, evident, închiriat pentru filmare (deși momentul ar putea păcăli spectatori mai 
naivi). Tatos încearcă așadar o mișcare foarte abilă, demistificând pe ecran metalimbajul 
însuși, provocarea realității de dragul ficțiunii și credibilității, adică metodele pe care le-au 
folosit Daneliuc și Demian în filmele lor. Deci, din nou anti-ciné-vérité, într-o variantă chiar 
mai pronunțată. Toate disimulările acestea fac filmul din filmul lui Tatos-personajul, care la 
rândul lui face parte din filmul mare care este Secvențe. În fond, filmul e clădit din mini-filme 
despre film, din momente de making-of mizanscenat.

Însă filmul nu se limitează la ciné-vérité și intră în dialog și cu alte genuri și maniere de 
a face cinema, integrate la rândul lor în structura celor trei episoade. Telefonul aduce în 
scenă câteva personaje care par scoase din scheciuri de televiziune și care, adunate îm-
preună, generează tot comicul momentului: gospodina fugită de la cratiță, bărbatul grăbit 
pus pe harță și bețivul amator de Eminescu („Lună tu, stăpâna lumii...”). De la comedie, 
Tatos alunecă spre (melo)dramă: în monologul de la telefon, personajul lui Pâslaru, actorul 
tânăr în căutare de recunoaștere, joacă o partitură dificilă pe care o duce la capăt cu brio; 
de unde cei din jur erau inițial nerăbdători și indignați, tânărul ajunge să le stârnească com-
pasiunea, până la urmă și lacrimile (Tatos nu se abține și, spre sfârșit, adaugă treptat un-
duirile unei muzici lacrimogene – în ton cu momentul). La final, vocea lui Florin Mihăilescu 
sparge bula de săpun, apoi apare și clacheta și iluzia se spulberă. Momentul rămâne totuși 
ambiguu și e trădat încă de la început de montaj (noi nu vedem ceea ce filmează Mihăi-
lescu de după perdea, ci un montaj deja realizat al momentului, după un decupaj, pare-se, 
destul de minuțios, filmat din numeroase unghiuri). Jocul de reflexii cu oglinzile și vitrinele 
din restaurant contribuie și el la anularea iluziei, dar totodată garantează un farmec aparte 
episodului, scoțându-l cu totul din formatul de scheci TV. Tot așa se întâmplă și cu persona-

jul lui Diaconu, tot de o alunecare are și el parte, glisând din registrul comic pentru a ajunge 
într-o zonă dramatică a penibilului. Responsabilul restaurantului de provincie, omul mărunt 
cu vise mărunte, cu colecția lui de ascuțitori și sufrageria cu covor, e fără-ndoială ținta unei 
anumite ironii puse la cale de Tatos. În fond, acest personaj duce greul întregului episod, 
prestația lui Diaconu fiind un performance în sine, nu numai pentru spectatorii Secvențelor, 
ci și pentru echipa de filmare, spectatorii dinăuntrul filmului, spectatorii-personaje. Iată cum, 
dincolo de zig-zagul între comedie și dramă, filmul nuanțează și un discurs despre actorie: 
jocul-în-joc al lui Pâslaru și jocul-pentru-joc al lui Diaconu.

Tatos adaugă aici o sumă de critici inserate subtil: faptul că echipa prospectează un șantier 
prosper în plină dezvoltare, pentru a ajunge mai apoi într-un restaurant amărât, unde e frig 
și mâncarea bună e păstrată pentru cazuri speciale, este esențial în zugrăvirea ultimilor ani 
de ceaușism. Dincolo de ciné-vérité și abordarea lui, documentarul se strecoară în film și 
pe alte căi: fundalul nu rămâne niciodată doar fundal și nici nu devine pretext estetic (cum 
devine în O lacrimă de fată, de pildă), firescul filmului hrănindu-se mai abitir din el decât 
o fac cele mai multe filme românești din epocă. Chiar dacă problema cea mai presantă a 
echipei de filmare pare casa Novac, imaginile de pe șantier și un București înghețat plin 
de trecători împiedicându-se de colindătorii zgomotoși veniți cu capra la oraș au reușit să 
transceandă pâcla timpului și a istoriei. Iar funcția de conservare e esențială în documentar, 
imaginile devenind, în mod involuntar, și material de arhivă cu Bucureștiul optzecist. Cioc-
nirile acestea inevitabile cu peisajul vieții de zi cu zi rămân totuși undeva în spate și nu sunt 
asumate până la capăt, ele par incidentale în toată alergătura după adevăr a regizorului din 
ficțiune. Ceea ce, de altfel, pare să fi intenționat și Tatos când și-a creat propriul personaj, 
un regizor profund preocupat de adevăr și autenticitate, care însă trebuie să treacă prin 
compromisul unui film cu ilegaliști pentru a se ocupa mai apoi de ceea ce-l interesează cu 
adevărat. Compromis care, iată, îl face să rateze importante momente de Adevăr (inclusiv 
despre ilegaliști, cum vom vedea mai departe).

Ce-și asumă Tatos la modul cel mai pregnant este privirea în oglindă, întoarcerea spre pro-
priul univers. Ulterior secvenței din primul restaurant, îl vedem pe regizor ajungând acasă 
în seara de revelion, într-un apartament mic decorat modest. E singur și din apartamentele 
vecine se aud oameni chiuind și petrecând; în cuptor așteaptă o friptură deja rece; telefonul 
sună în gol. În aceste clipe de intimitate, Tatos ne arată celălalt chip al meseriei, într-un 
episod care ar putea foarte bine să fie pandantul secvenței cu Luminița Gheorghiu. Post-fil-
mare, cineastul rămâne singur, cu viața mișunând în jurul lui, dar incapabil să se integreze 
în ea – viața asta e ceea ce țintește constant prin crezul artistic, dar lui însuși pare să i se 
refuze. Scena durează suficient de mult cât să nu piardă nicio secundă din intensitate, chit 
că, în aparență, ne uităm la un om obosit și resemnat, stând pe un fotoliu, frecându-și fața, 
aprinzându-și o țigară în fața mașinii de scris – cufundându-se în propria singurătate. Ade-
vărul pe care-l tot caută și scormonește Tatos vine inclusiv de aici, din puterea de a întoarce 
aparatul spre sine și de a păstra, în mod onest, o dublă unde el însuși, oricât de regizor, s-a 
bâlbâit în fața camerei. 

Cu toate acestea, tema singurătății și condiția artistului (în fond, artistul însingurat și ne-
înțeles de cei din jur rămâne o abordare destul de romantică) pot părea cumva frivole în 
comparație cu mizele puse la bătaie în Patru palme. Pornind de la un text scris cu câțiva ani 
înainte, Patru palme a fost primul segment filmat și pretextul pentru geneza celorlalte două. 
Echipa termină cu prospecțiile și farsele nesărate și ajunge în platou, la Buftea, unde se va 
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juca destinul viitorului film. Dar filmul cu ilegaliști – deci, cu o miză istorică foarte mare (și 
probabil esențial pentru planul tematic) – e o dezamăgire; regizorul nu ajunge nicicum la un 
consens cu actorii, asistentul nu e cu mintea la treabă, figurația lasă de dorit și, pe scurt, 
filmul e departe de marele Adevăr al Istoriei. Însă filmarea asta pare să fie de fapt un simplu 
decor unde va exploda conflictul real: întâlnirea fostului torționar cu fosta victimă, la o masă 
din fundal, are loc în țipetele regizorului și în jocul de-a reflectoarele al directorului de ima-
gine. Ei doi sunt cei care au făcut istorie și acum fac figurație, ei au fost actorii principali ai 
acelei Istorii care e acum maimuțărită de niște actori care-și spun replicile ca la piață, drama 
lor e drama reală, nu încercările lui Tatos de a stoarce niște lacrimi de la Emilia Dobrin. Lu-
crurile, chiar și așa, capătă totuși mai multe nuanțe: Papașa (Geo Barton) și Marin Iosif (Ion 
Vâlcu) întrețin un dialog plin de paradoxuri, în care fiecare devine, pe rând, deopotrivă acu-
zat și acuzator. Ironia sorții face ca cei doi să se afle la aceeași masă, ba chiar să împartă o 
cină și apoi un coffee & cigarettes la cantina bufteană, unde sunt descâlcite ițele trecutului. 
Tatos relativizează chiar și ceea ce la început părea indiscutabil, punând la îndoială statutul 
de victimă al victimei și dându-i călăului partea lui de adevăr: Papașa a fost într-adevăr un 
anchetator al Siguranței, iar Iosif un comunist ilegalist prins de anchetatori, însă ceața istori-
ei și confortul prezentului fac ca faptele din trecut să se amestece și să devină un teren fertil 
pentru falși eroi și falși martiri. Ceea ce punctează fostul torționar este tocmai maniera în 
care rotirile repetate ale istoriei ar fi putut schimba în mod convenabil niște adevăruri și că, 
în fond, prezentul se fundamentează pe reinterpretările trecutului. Iar faptul că un fost ilega-
list ar putea foarte bine să fie și un impostor (ba mai mult, un trădător) face din răsturnarea 
faptelor o mișcare foarte abilă și un comentariu subtil despre cine a făcut de fapt Istoria asta 
și pe ce temei s-a bazat „eroismul celor care au luptat atunci pentru eliberarea neamului”. 

Încă o nuanță: așa cum conflictul celor doi prilejuiește evocarea unui moment tulbure din 
trecutul țării, prezența lui Geo Barton deschide un dialog cu trecutul filmului românesc, ca și 
când bărbatul impunător care i-a jucat odinioară pe Radu din Răsună valea, pe Lică Sămă-
dăul din La moara cu noroc și pe Attius din Dacii87 ajunge, la bătrânețe, un simplu figurant. 
În tot caruselul de schimbări prin care a trecut cinemaul românesc de-a lungul anilor, Barton 
a ajuns să fie uitat în favoarea noilor vedete și a noilor filme, mai multe și mai interesan-
te pentru public. Totuși, deși Pâslaru și Diaconu sunt vedetele de azi, ei n-au ajuns încă 
istorie, iar filmul lui Tatos rămâne o mărturie a acestei figuri care-a cunoscut vremurile de 
pionierat în cinemaul românesc. Prezența lui Geo Barton deschide un nou joc intertextual, 
un dialog al filmului cu filmul, o nouă cale prin care sunt chestionate mecanismele de func-
ționare ale cinemaului, de data asta în raport cu propria istorie, cu propriile figuri îngropate 
și dezgropate, redescoperite printr-un gest de protest împotriva uitării. Secvențe va fi, de al-
tfel, și ultimul film al actorului, care avea să moară la câteva luni după încheierea filmărilor.

Secvențe e un film imposibil de încadrat într-un gen anume. E clar că depășește cu mult 
un simplu film de scheciuri, fiind atât de dens și conținând atâtea momente surprinzătoare 
(mergând de la dramă la comedie la tragi-comedie și apoi luând-o de la capăt), încât invită 
la o permanentă redescoperire, vizionare după vizionare. Cum spunea și Demian, „Tatos 
construiește mici universuri umane, voit în afara marilor orașe, șantiere sau restauran-
te-decor, dînd senzația că rămîne totuși în perimetrul acestora”88. Iar aceste universuri nu 
fac altceva decât să iasă din ele înseși și să se reinventeze la nesfârșit, sub ochii noștri. 
87 Răsună valea (1950, r. Paul Călinescu), considerat primul film românesc, La moara cu noroc (1957, r. 
Victor Iliu) unul din cele mai importante filme românești clasice și Dacii (1966, Sergiu Nicolaescu), unul dintre 
primele filme istorice de anvergură din cinemaul autohton.
88 „Cinema”, anul XXI, nr. 1, ianuarie 1983, p. 9

Concluzii
Pe genericul de la Secvențe apar, în mod bizar pentru Tatos – care nu a apelat niciodată 
la motto-uri – niște versuri din Eminescu: „Adevărul e stăpânul nostru/ Nu noi stăpânim 
adevărul”. Ei bine, acest adevăr, așa cum reiese el atât din filme, cât și din jurnalul ținut de 
cineast vreme de 16 ani, în cea mai intensă parte a vieții lui (cum reiese tot din jurnal), a 
constituit o preocupare permanentă pentru Tatos, un fel de centru de iradiere în jurul căruia 
s-a cristalizat credo-ul lui artistic. Tatos a fost, totuși, o figură destul de paradoxală, fiind 
într-adevăr interesat de ițele mecanismului cinematografic, însă fără să vădească vreo 
preocupare deosebită pentru stil, pentru aspectele estetice ale cinemaului – ceea ce l-ar 
situa la jumătatea drumului spre modernism și, firește, ceea ce îl împiedică să fie un realist 
veritabil. (...)

Ce am încercat eu în paginile anterioare a fost să situez personalitatea și apetențele artisti-
ce ale lui Alexandru Tatos în planul culturii românești din vremea comunismului, pentru asta 
fiindu-mi necesară o panoramă mai largă a labirintului politico-birocratic (ulterior și artistic) 
care era cinemaul românesc în primii ani de după naționalizare, și care a instaurat niște 
tare la nivelul industriei, nedepășite până la finalul regimului. Schițând tabloul diverselor 
schimbări politice și administrative, am urmărit în paralel filonul „Paginilor de jurnal” care, 
simultan cu notațiile despre realitățile cotidiene din anii ’70 și ’80, mi-au servit drept mărturie 
pentru maniera specifică de a face cinema în România acelor ani („acel suspans care face 
ca profesia noastră să fie palpitantă și unică”89) și, încă și mai important, pentru felul cum își 
aborda Tatos proiectele, de la stadiul ideii de scenariu și până la montajul la „patru benzi”. 
Am ajuns la filmul „de actualitate” și la câteva obsesii, mărci ale epocii care l-au interesat 
și pe Tatos și pe care le-a tradus prin filtrul propriilor obsesii, ieșind, cu subtilitate, din zona 
de confort a majorității filmelor românești din perioadă, refuzând convenția și mistificările.

89 Cum spunea cineastul despre „îndoielile, proiecțiile dezamăgitoare, iarăși speranțele” de după termi-
narea unui film, în „Pagini de jurnal”, op.cit., p. 647
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Canon și cinefilie: 
o introspecție 
de Iulia Necșulescu 

Andrei Tarkovski, autorul ideal în viziunea profesorilor. Îmi aduc aminte cum mă rugam să nu-mi pice 
Nostalgia la examenul de admitere, pentru că adormisem în timp ce mă uitam la el.
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Recent, am început să-mi pun întrebări în legătură cu conceptul de canon și ce implică 
acesta, însă o întrebare care a persistat a fost în legătură cu influența sa și cum se manifes-
tă aceasta la nivel individual. Deși multe discuții din jurul canonului se axează pe conținutul 
sau procesul său de formare, interesul meu tinde să se orienteze mai degrabă în direcția 
diferită, și anume în contribuția pe care o are în formarea unei conștiințe cinefile. Pentru 
mine, educația cinematografică a implicat încă de la bun început un canon de filme, chiar 
dacă încă nu știam. De-a lungul timpului, am trecut prin tipuri diferite de canoane, iar fiecare 
mi-a alterat percepția despre filme în felul său. Specificitatea fiecărui model la care m-am 
raportat de-a lungul timpului s-a văzut observată în tipurile de filme și felul în care le-am 
consumat. Cu riscul de a-mi acorda mai multă importanță decât ar trebui, am decis că acest 
proces este un subiect pe care doresc să-l explorez mai detaliat. 

Pe lângă avantajul practic pe care-l constituie un studiu de caz pe propria persoană, consi-
der că procesul meu este propice unui asemenea studiu deoarece eu însumi m-am raportat 
la diferite forme de canon și cinefilie de-a lungul timpului, iar influența fiecăruia mi-ar putea 
oferi noi perspective asupra efectului pe care un anume model îl poate avea la nivel de 
spectator, în formarea unor gusturi cinefile personale.

Copilărie: canonul popular
În calitate de copil unic într-o familie middle-class, majoritatea timpului meu liber era petre-
cut în fața televizorului din sufragerie, acest ecran nebulos care cuprindea mai multe canale 
decât puteam eu (încă) să număr. Însă o dată cu apariția casetelor VHS, canalele TV au 
fost detronate de varietatea filmelor la care aveam acces oricând și de ori câte ori doream, 
fără reclame. Când ești copil, majoritatea deciziilor sunt luate de părinți, iar asta include 
și filmele la care ești expus. Părinții mei nu sunt cinefili - nefiind bucureșteni, nu au avut 
experiența cinematecii, care a introdus autori precum Andrei Tarkovski, Ingmar Bergman 
sau Federico Fellini unor generații întregi. Gusturile în materie de filme ale părinților mei 
sunt cel mai adesea influențate de canonul popular manifestat în trecut prin casetele video 
piratate, și în prezent prin algoritmul platformelor de streaming. Însă înainte de apariția lor, 
colecțiile tematice de tipul „Maeștrii comediei” erau sursa principală de recomandări pentru 
filme. 

Aceste colecții se învârteau în jurul unor actori ca Charlie Chaplin, Stan și Bran (despre 
care aveam să aflu cu stupoare, peste ani de zile, că de fapt îi cheamă Laurel și Hardy) sau 
Louis de Funès, sau a unor actori români ca Toma Caragiu și Amza Pellea. Însă în cazul 
celor din urmă, tipul lor de umor teatral, derivat preponderent din dialog, mă plictisea, așa 
că slapstick-ul american a fost întotdeauna prima mea alegere.

Deși Chaplin face parte și din canonul critic, filmele lui cele mai apreciate de critici sunt de 
obicei Goana după aur (1925) sau Piciul (1921), care nu făceau parte din colecția alor mei. 
În schimb, filmele pe care le aveam și pe care le vedeam în mod repetat erau Timpuri Noi 
(1936) și Dictatorul (1940). Critici la adresa fordismului și respectiv a nazismului, aceste 
filme funcționau pentru mine la un nivel destul de primitiv, în care mă bucuram de casca-
doriile care constituiau nucleul filmului. Puteam parcurge anumite părți ale narațiunii, însă 
anumite episoade care, dincolo de bariera lingvistică, țineau de contextul social sau politic 
al narațiunii rămâneau adesea niște mistere pe care, dintr-un motiv sau altul, nu le-am îm-
părtășit alor mei (mai ales în Dictatorul, pe care l-am văzut cu mult înainte de a înțelege ce 
a însemnat Holocaustul). Îmi amintesc secvențe preferate din film, ca secvența discursului 

sau cea cu globul pământesc, pe care le savuram în mod repetat, uneori derulând caseta 
înapoi pentru a le viziona încă o dată. Îmi amintesc secvențe care mă emoționau, chiar dacă 
nu înțelegeam exact de ce, cum ar fi imaginea lui Paulette Goddard ascultând cu lacrimi în 
ochi monologul lui Chaplin, înconjurată de un peisaj pastoral, presărat cu livezi de struguri 
(abia mai târziu aveam să aflu cu dezamăgire că secvența respectivă fusese filmată în 
studio, iar acel peisaj era pictat). Spre deosebire de alte filme ale copilăriei pe care le-am 
revizitat cu drag de-a lungul timpului, cele semnate de Charlie Chaplin au rămas neatinse 
dintr-o distanțare pe care am simțit nevoia să mi-o iau față de el ca persoană, din cauza 
atracției sale sexuale pentru fetițe pubescente, atracție pe care nu o pot ignora atunci când 
îi vizionez filmele, deoarece majoritatea actrițelor din filmele sale sunt chiar fetele în cauză1. 

Realizând impactul pe care aceste filme le-au avut asupra mea am realizat importanța co-
lecțiilor de filme adresate publicului larg, care au potențialul de a contribui la formarea unei 
culturi cinematografice și a unui vocabular comun de referințe. Nu pot decât să-mi închipui 
cât de cizelate ar fi fost gusturile mele dacă aș fi avut la dispoziție mai multe colecții de fil-
me, cu atât mai mult cu cât ar fi fost curatoriate cu intenția clară de a introduce spectatorul 
în istoria unui gen de film, cuprinzând autori diverși, din diferite părți ale lumii.  Însă, adesea, 
aceste colecții se roteau doar în jurul unui actor sau a unui concept de „Filme de Oscar”, 
care însă reprezenta o selecție aleatorie de filme, care nu câștigaseră marele premiu și nici 
măcar nu erau selectate din perspectiva unei categorii anume. 

1 În autobiografia sa scrisă cu puțin timp înainte de a muri, una din fostele soții ale lui Chaplin (trei din 
cele patru soții erau sub 18 ani în momentul căsătoriei), Lita Grey povestește în detaliu ceea ce astăzi este con-
siderat grooming, cu exemple clare de agresiune sexuală și manipulare emoțională care veneau din partea sa 
pe platourile de filmare unde Lita era angajata lui. Voi cita un singur exemplu din acestea, o întâmplare din tim-
pul filmărilor pentru Goana după aur, când Lita avea 15 ani și Chaplin 34: „A sărit din pat, m-a împins de perete 
și și-a împins trupul de al meu. «Te rog, Lita. Nu mă pot abține», spuse el. «Ești atât de atrăgătoare.» Ajungând 
la uşă, am apucat clanţa. Întorcând-o, am deschis ușa și am ieșit afară. Ce să fac acum? M-am întrebat. (...) 
Ce am făcut sau spus pentru a-l face să se comporte așa față de mine și cum am să mai pot fi confortabilă în 
prezența lui de acum încolo?”, Lita Grey Chaplin, & Vance, J. (1998). Wife of the life of the party (pp. 26–68). 
Lanham, ed. Scarecrow Press.

Paulette Godard în Dictatorul (1940)
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Canonul popular tinde să considere filmul mai degrabă un divertisment, și nu o artă. Entită-
țile care creează colecțiile își aleg filmele după popularitatea lor deja existentă în memoria 
colectivă (filmele românești de gen din epoca comunistă, de tipul seriei B.D.) sau filme 
„prestigioase” de care publicul este mai probabil să fi auzit (filme de Oscar), cu scopul prin-
cipal de a genera profit și nu de a cultiva cultura cinematografică. Ca rezultat, nici eu nu am 
considerat filmul o artă pentru mult timp. În familia mea filmul a fost în mod constant o ac-
tivitate de relaxare escapistă și nu de exercițiu intelectual, acesta din urmă fiind desemnat 
mai degrabă literaturii. În această perioadă a vieții mele genurile preferate erau comediile 
și filmele fantasy (Jumanji [1995, r. Joe Johnston] și trilogia Stăpânul inelelor [2001-2003, 
r. Peter Jackson] erau filmele mele preferate), în ale căror universuri magice puteam să 
pătrund printr-o simplă apăsare de buton. Însă după naivitatea copilărească vine cinismul 
adolescentin, pe care l-am cultivat cu ajutorul unui nou tip de canon.

Adolescență: canonul critic
Adolescența mea a coincis cu un internet deja dezvoltat și variat, care, în combinație cu pi-
rateria, îmi oferea acces nelimitat la mii de filme simultan. Prin urmare, procesul de selecție 
pentru filmele pe care alegeam să le văd îmi aparținea mie și nu mai depindea (în teorie) 
de nimeni și nimic. În practică, accesul la o asemenea varietate de filme era de-a dreptul 
copleșitor pentru cineva care nu beneficiase anterior de niciun fel de educație cinemato-
grafică sau îndrumare. 

Primul website pe care l-am folosit ca „îndrumător” a fost IMDB.com (Internet Movie Data 
Base) deoarece era cel mai popular și mai la îndemână website despre filme, iar catalogul 
său conținea nenumărate titluri. Topul 250 IMDB reprezintă o ierarhie a celor mai apreciate 
filme de pe website, în concordanță cu popularitatea lor și notele oferite de utilizatori. Acest 
top este în continuă schimbare pe măsură ce apar noi filme apreciate de public, demon-
strând adaptabilitatea canonului, spre deosebire de alte tipuri de canon, pentru care un film 
trebuie să-și dovedească mai întâi tenacitatea temporală pentru a fi considerat demn de 
canonizare (spre exemplu, Dune [2021, r. Denis Villeneuve] a intrat deja pe locul 193). Deși 
faptul că topul IMDB este decis de un algoritm ar ridica în mod teoretic gradul de obiectivi-
tate al acestuia, majoritatea filmelor alese sunt de origine nord americană sau europeană, 
cu câteva excepții asiatice2 sau sud americane (și nici una africană), reflectând atât hege-
monia Hollywood-ului în rândul populației largi, cât și eurocentrismul canoanelor în general. 

Așa cum arăta topul 250 IMDB în 2013, când mi-am propus să îl parcurg pentru a-mi con-
solida o bază de cunoștințe într-ale cinemaului, se puteau observa similarități cu canonul 
critic, prin autori comuni ca Kurosawa și Kubrick, sau de genuri și valuri cinematografice 
precum film noir-ul și western-ul sau neorealismul italian și New Hollywood. Astfel mi-am 
format prima bază cinematografică asumată, prin care am descoperit autori contemporani 
precum Quentin Tarantino, Christopher Nolan și David Fincher, dar și autori clasici precum 
Alfred Hitchcock, Elia Kazan, sau Fritz Lang. Parcurgând această ierarhie de filme am 
început să conștientizez diversitatea cinemaului (când am văzut pentru prima oară un film 
brazilian, Orașul Zeilor [2002, r. Fernando Meirelles, Kátia Lund]), cât și istoria sa vastă 

2 Comparând variantele din 2013 și cea actuală, se poate observa un număr crescut de filme indiene 
care au infiltrat topul IMDB recent. Ca răspuns, IMDB a adăugat un top separat de filme în limba engleză („Top 
Rated English Movies”) și unul special dedicat filmelor indiene („Top Rated Indian Movies”). 
https://www.imdb.com/india/top-rated-indian-movies/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=470df400-
70d9-4f35-bb05-8646a1195842&pf_rd_r=XE7VHVQS31WREJWKG8HQ&pf_rd_s=right-4&pf_rd_
t=15506&pf_rd_i=topenglish&ref_=chttentp_ql_7 

(când am văzut Metropolis [1927, r. Fritz Lang] și am descoperit un alt tip de filme mute, 
dincolo de comediile slapstick ale copilăriei). 

O dată cu introducerea mea în noțiunea de canon au apărut și primele intenții de chestio-
nare. Pe măsură ce parcurgeam filmele din listă, ajungeam să dezbat pozițiile unor filme 
în funcție de propria mea experiență de vizionare. Spre exemplu, Închisoarea îngerilor / 
Shawshank Redemption (1994, r. Frank Darabont) se clasează până în ziua de astăzi pe 
primul loc, însă după ce l-am văzut nu mi-am putut justifica această poziție. Acest proces 
intern s-a repetat de fiecare dată când aprecierea mea personală se diferenția de poziția 
unui film în clasament, mai ales în comparație cu unele filme pe care le consideram mai 
valoroase. Fără să conștientizez, demersul respectiv mi-a contribuit la formarea unui ochi 
critic în ceea ce privește noțiunea de canon, pe care nu am mai perceput-o ca pe o selecție 
finală a „celor mai bune” filme, ci pur și simplu ca pe un punct de plecare pentru descope-
rirea unor filme apreciate pe o scară largă. 

Un element care a marcat tranziția către canonul critic de film a fost descoperirea unor pu-
blicații precum indieWIRE, Senses of Cinema sau The Seventh Art. Datorită lor, am început 
să urmăresc mai degrabă festivalurile de film precum Cannes, Berlinale sau Sundance în 
detrimentul Oscarurilor. Am descoperit noțiunile de film independent și film de artă, adesea 
plasate în contradicție cu filmele „comerciale” pe care le consumasem până recent. Prin 
intermediul unor astfel de publicații am descoperit filme precum Ida (2013, r. Pawel Pawli-
kowski), Pe urmele tale (2014, r. David Robert Mitchell), O fată merge acasă singură în 
noapte (2014, r. Ana Lily Amirpour), Tangerine (2015, r. Sean Baker), Fiul lui Saul (2015, r. 
László Nemes), care mi-au deschis ochii unor noi posibilități narative sau estetice în cadrul 
filmelor de ficțiune (pentru non-ficțiune va mai dura ceva timp). Deși acest moment părea 
propice unor descoperiri mai radicale, cum ar fi filmul de avangardă, nu mi-am putut renega 
complet baza formată de canonul popular, în care narațiunea era punctul central al unui 
film. 

O consecință neașteptată pe care raportarea exclusivă la canonul critic a avut-o asupra 
mea a fost cultivarea elitismul latent adolescentin, în care toate filmele „comerciale” precum 
cele cu super eroi sau de acțiune, erau din start „proaste”, demne de disprețul unei cinefile 
rafinate care evoluase dincolo de formulele generice ale Hollywood-ului. Topul 250 IMDB 
a fost înlocuit cu topul criticilor organizat de indieWIRE, care deși includea câteva exem-
ple de filme comerciale, era în mare parte interesat de autori precum David Lynch, Wong 
Kar-wai sau Paul Thomas Anderson.  În această etapă a vieții mele, prețuiam cel mai mult 
dramele realiste, mai ales cele de o estetică austeră, precum filmele Noului Val Românesc, 
Neorealismului Italian sau Noului Val Iranian. Eram de părere că filmele trebuie să adre-
seze probleme „importante” pentru a putea fi considerate artă, altfel erau doar o risipă de 
bani. De asemenea, teoria autorului începuse să-mi influențeze în mod subconștient felul 
în care judecam filmele, preferând regizori cunoscuți sau apreciați critic în detrimentul unor 
nume mai puțin cunoscute, care nu aveau o amprentă aparte.

Înainte ca cititorul să își tragă propriile concluzii, menționez că nu intenționez să demon-
strez cum cultura criticii de film cultivă elitism în rândul spectatorilor neavizați. După cum 
am menționat, în cazul meu, această atitudine a luat naștere și dintr-o circumstanță aparte, 
și anume vârsta la care am descoperit această cultură. Rebeliunea mea adolescentină față 
de canonul popular (al părinților mei) s-a manifestat prin consumul filmelor „de artă”, pe 
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care aveam să le aprofundez mai apoi odată cu admiterea la facultatea de film. 

Tinerețe: canonul academic
Pentru admiterea la facultate am avut de parcurs o listă de 16 regizori cu câte trei filme, 
însumând în total 48 de filme. În afară de numărul copleșitor de filme obligatorii, care nece-
sitau un timp îndelungat de pregătire, simplul fapt că lista de admitere era grupată în funcție 
de regizori reprezenta un nou tip de canon pentru mine, care punea mai multă importanță 
pe autori decât pe orice alt criteriu de grupare. În scurta mea incursiune cu canonul critic 
întâmpinasem noțiunea care desemna regizorul unui film autorul acestuia, însă nu apro-
fundasem cu adevărat acest concept. Această listă cuprindea autori clasici precum Fellini, 
Bergman și Tarkovski, pe lângă care se mai strecuraseră și câțiva regizori contemporani, 
precum Quentin Tarantino și Lars von Trier3. În termen de film românesc, lista cuprindea 
autorii „dizidenți” predecembriști Lucian Pintilie și Mircea Daneliuc, la care se adăugau încă 
doi autori contemporani ai Noului Cinema Românesc, Cristi Puiu și Cristian Mungiu. Cu un 
singur autor asiatic, Akira Kurosawa, restul autorilor erau de origine europeană și america-
nă. De asemenea, faptul că toți erau bărbați părea să susțină îngrijorările părinților mei că 
nu voi putea ajunge o regizoare de succes din cauza faptului că eram femeie, îngrijorări la 
care nu le puteam răspunde concret deoarece nici eu nu știam multe femei regizoare- toate 
canoanele pe care le întâmpinasem până atunci erau preponderent masculine.4

Acest canon academic era susținut de profesorii secției de regie de film care țineau cur-
surile de pregătire pentru admitere, iar din discursurile lor se puteau distinge ierarhii și 
în interiorul canonului - Tarkovski, Bergman, Kurosawa și Fellini triumfau asupra autorilor 
contemporani, despre care nu se vorbea nici pe departe cu aceeași ardoare. Felul în care 

3 https://www.unatc.ro/admitere/documente/film2015/licenta/regie_lista_2015.pdf , accesat pe 
25.05.2022
4 Din fericire, lista de autori pentru admitere s-a modificat de-a lungul timpului și în prezent este ceva 
mai diversificată, prezentând 10 autoare (6 străine, 4 românce) dintr-un total de 34. Eurocentrismul a rămas 
încă pregnant. https://unatc.ro/devunatc/wp-content/uploads/2021/03/Probe_concurs_2021_Regie_de_film.
pdf , accesat pe 25.05.2022

se discuta despre autorii clasici dădea impresia că niciun autor contemporan nu se va mai 
ridica vreodată la rangul acestora, ceea ce era în mod evident foarte descurajator pentru 
generațiile mai tinere care aspirau să lucreze în domeniu. Această nostalgie după o perioa-
dă specifică în istoria cinemaului (anii ’50-’60) putea să funcționeze doar în detrimentul ce-
lorlalte perioade de film. Astfel, perioada de dinainte servea doar ca pregătire pentru „epoca 
de aur”, iar perioada de după nu putea fi decât un declin. De vreme ce beneficiasem deja 
de o introducere (ce-i drept, superficială) în istoria cinematografiei, am întâmpinat dificultăți 
în a adera la această interpretare, care prefera să trateze un segment limitat de filme ca 
fiind apoteoza cinemaului internațional. 

De asemenea, canonul academic a pus cel mai mult accent pe politicile autorului. Fiecare 
film își datora toate atributele sale regizorului de film, care era văzut ca un geniu atotștiu-
tor, ce deținea toate cheile de interpretare ale filmelor sale. Chiar și colaboratorii frecvenți 
ai regizorilor canonizați erau rareori menționați, iar contribuțiile lor erau minimizate, fiind 
subordonate în primul rând concepției regizorale. Privind retrospectiv, această supremație 
regizorală are în spate o politică clară care deservește unor profesori de regie de film, care 
doresc să-și inspire studenții să creeze filme personale, profunde și ambițioase. Problema 
apare însă în punerea în practică a unor astfel de idealuri, care adesea se dovedesc a fi 
imposibil de atins. Contradicția dintre teoria auctorială și realitatea colaborativă din spatele 
unei producții de film, precum și cea dintre canonul propriu și canonul academic al cadrelor 
universitare, s-au dovedit a fi cele mai frecvente probleme pe care le-am întâmpinat de-a 
lungul celor trei ani de facultate.

Un alt aspect ce merită menționat este poziția filmelor de nonficțiune în cadrul canonului 
academic al generației mele, mai exact inferioritatea lor în comparație cu filmele de ficțiune, 
reflectat în lista de filme de admitere, care nu conținea filme documentare5. În ciuda acestor 
aspecte, unul dintre proiectele de semestru din anul al II-lea implica producția unui scurt-
metraj documentar. Ca urmare a absenței filmelor de nonficțiune din canonul academic, 
valoarea proiectelor studențești produse era judecată prin prisma unor criterii mai degrabă 
aplicabile filmelor de ficțiune - filmele documentare trebuiau să aibă un scenariu înainte 
de a intra în producție, care să prezinte o poveste în trei acte, personajele trebuiau să fie 
interesante și complexe (ba chiar să aibă și un arc narativ), iar imaginea și sunetul trebuiau 
să fie „curate” din punct de vedere tehnic, eventual trase numai din lavalieră și trepied. Se 
poate argumenta că acele criterii sunt la fel de restrictive și în cadrul filmelor de ficțiune, 
mai ales dacă ne raportăm la practicile filmelor de avangardă, însă ele devin de-a dreptul 
absurde dacă ne raportăm la tradițiile cinemaului observațional sau a filmului eseu care au 
demonstrat că filmele de non-ficțiune prosperă tocmai de pe urma acestor libertăți estetice 
și narative, care sunt considerabil mai mari decât în cazul filmelor de ficțiune. Deoarece 
canonul academic nu considera filmele documentare a fi „filme de artă”, scopul lor devenea 
inevitabil unul practic, de a prezenta informații într-un mod coerent și „obiectiv”, asemănător 
cu documentarele științifice de pe Discovery Channel. 

Ceea ce doresc să subliniez prin exemplele anterioare este influența canonului academic, 
așa cum l-am perceput eu în anii de studiu, asupra criteriilor pe care instituția respectivă și 
le stabilește, cât și asupra filmelor care sunt produse în cadrul ei. Dat fiind faptul că scopul 
5 În prezent, în filmografia de admitere la regie pentru anul școlar 2022-2023 există trei filme de 
non-ficțiune: Grey Gardens (1975, r.  Albert & David Maysles), Plajele lui Agnès (2008, r. Agnès Var-
da), și scurtmetrajul Noapte și ceață  (1956, r. Alain Resnais). https://unatc.ro/devunatc/wp-content/up-
loads/2022/03/Admitere-Facultatea-de-Film-Regie-de-Film-Licenta-2022.pdf , accesat pe 25.05.2022Tangerine (2015, r. Sean Baker)
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unei astfel de instituții este de a forma viitori cineaști, conținutul canonului la care se rapor-
tează este cu atât mai important, iar diversificarea sa este, în opinia mea, o necesitate care 
nu poate aduce decât beneficii, influențând noi abordări narative, estetice sau experimen-
tale în cadrul studenților săi. 

În încheiere
După cum se poate observa în eseul meu, nu mă poziționez în favoarea dezintegrării con-
ceptului de canon în cinema, ci mai degrabă spre o diversificare accelerată, din toate punc-
tele de vedere, atât socială cât și formală. Deși acest lucru a fost susținut mult mai coerent 
de către alți autori înaintea mea, argumentele pornesc adeseori din perspective mult mai 
ample, la nivel de societate, și nu de individ. Prin această incursiune personală doresc să 
ilustrez influența pe care canoanele o au la nivel individual, afectând felul în care o persoa-
nă consumă și se raportează la filme. Într-adevăr, canoanele reflectă ideologiile și concep-
țiile celor care le stabilesc, dar ce este în egală măsură important este și felul în care ele 
ajung mai apoi să influențeze percepțiile celor care le consumă. 

Prin aceste relatări nu doresc să generalizez influențele diferitelor tipuri de canon - ele pot 
varia de la caz la caz. M-am folosit de propriile experiențe pentru a argumenta că influen-
țele respective merită să fie luate în considerare în discuțiile despre conceptul de canon în 
cinema, nicidecum pentru a demonstra că influențele respective sunt universale.  

The Shawshank Redemption (1994, r.  Frank Darabont), filmul despre care nici astăzi nu înțeleg de ce este 
numărul unu în topul 250 IMDB 

stânga: City of God (2002, r. Fernando Meirelles, Kátia Lund)
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Histoire(s) du cinéma
Cum se (de)montează 
poveștile despre film
de Petra Torsan 
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Prolog - (Unde) este filmul?
În Videography 19781, Adrian Martin și Cristina Álvarez López se apleacă asupra proce-
sului de critică videografică, uitându-se mai atent la o experiență revelatoare particulară, 
trăită de Adrian în tinerețe față de Angel Face (1953, r. Otto Preminger). Cinefil încă de pe 
atunci - sau poate chiar dincolo de cinefilie să fie acest atașament al său - Adrian Martin din 
prezent își amintește disecția întreprinsă, explorând filmul mai mult decât doar cu gândul, 
din ipostaza sa de împătimit al artei cinematografice și, în egală măsură, al mijloacelor sale 
artistice.

Suntem ghidați printr-o istorie intimă și personală a unei căutări aproape carnale. Dacă 
Martin și López prelucrează resursele audiovizuale ale video-eseului într-un program de 
editare, într-o epocă a cititorului extern de CD/DVD și a platformelor de streaming, tânărul 
Adrian lucrează minuțios cu materia și materialul stricto sensu: hârtii pe care sunt notate 
și schițate detalii legate de secvențele din film, frânturi dintr-un text despre Angel Face pu-
blicat de Jacques Rivette în Cahiers du Cinéma și fotograme captate cu propria lui mână. 
De o calitate ce lasă într-adevăr de dorit, mai ales pentru ochiul format al profesionistului 
care este acum Adrian Martin, ele atestă existența în spațiul fizic - dacă nu și existența 
temporală - a filmului. La masa de montaj, în fața screenshot-urilor analoge, aproprierea 
și apropierea de material se întâmplă mai ușor. Nu există nemijlocire mai mare în relația 
cu filmul iubit - sau, de s-ar putea, n-ar mai fi atât de la îndemână. Doar aici poți cunoaște 
efectul de ansamblu al imaginilor luate separat, unitatea structurală de bază a filmului - fo-
tograma - devenind palpabilă.

Demontând, cinefilul constată că povestea e de negăsit. Eliberarea pe care ar trebui s-o 
resimtă în urma acestei demitizări e la fel de nesigură precum promisiunea dialogului ne-
trunchiat/a uniunii simbolice între cel care caută și cel care e de descoperit.

1 Videoeseu din seria The Thinking Machine, comandată și susținută de publicația neerlandeză 
De Filmkrant.

Astfel, putem să ne întrebăm din nou și din nou: unde este filmul? Dacă nu îi mai deținem 
nici copia fizică, nici reproducerea, dacă suportul e de negăsit, dacă pe ce-ul ajunge să se 
contopească cu despre ce-ul? În fine, dacă produsul audiovizual rezultat este suspendat 
undeva în lumea ideilor și se lasă prins doar de intelect, ne întrebăm: (unde) este filmul? 
Mai mult, unde (mai) este filmul în epoca digitalizării lui?

Godard & Histoire(s) - Interludiu la eventualele probleme de înțelegere
Jean-Luc Godard nu cere explicit o pregătire anterioară celor care-i văd filmele. Îmi place 
să cred că este vorba de un extaz al împărtășirii cu ceilalți a revelațiilor la care asistă, mai 
mult decât dorința de a fi criptic de dragul jocului. Numai că epifaniile se arată, totuși, (mai 
prietenoase) celor care cunosc sursele citate. E de ajuns să-ți scape două-trei aluzii ca să 
te pierzi.

În cartea sa, care analizează gândirea critică în eseurile video și în cinemaul-eseu, Irina 
Trocan prezintă ideea lui Alain Bergala conform căreia există două tipuri de eseuri filmate - 
cele clasice și cele poetice. Teoreticianul dă ca exemplu pentru cel din urmă tip de creație 
seria Histoire(s) du cinéma. Parafrazându-l, Irina Trocan observă că „[i]mplicit în afirmați[a 
sa] e faptul că eseurile filmice poetice nu au același potențial didactic direct sau, eventual, 
că persoana care descoperă lucruri noi prin intermediul lor nu este spectatorul, ci realiza-
torul cine-eseului2”.

Istoria ca Sunet + Imagine + Cuvânt
Privitor la demersul istoriografic (mai degrabă, istoriovideografic) întreprins de Godard, Mi-
chael Witt oferă în primul capitol al volumului dedicat cineastului, Jean-Luc Godard, Ci-
nema Historian, un citat care surprinde (cele) două feluri în care audiovizualul acționează 
asupra percepției3. Extrapolând efectul acestui mediu în sfera înțelegerii istoriei, observăm 
că, pe de-o parte, el facilitează un mod senzorial de percepție, prin crearea de viziuni. Cu 
alte cuvinte, cinemaul dă o față istoriei care, până la apariția acestuia la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, fusese doar o lungă istorisire a unor evenimente descrise prin cuvânt și reprezen-
tate prin desen, ambele izvorâte dintr-un subiectivism auctorial. Pe de altă parte, Godard ia 
în considerare o echivalență incitantă, și anume cea dintre istoria cinemaului și cea a orbiei 
la care aceasta a dat naștere.

O istorie a unei arte își atinge maximul de potențial educativ atunci când artistul/istoricul 
se folosește de mediul și tehnicile proprii acelei arte pentru a o pune în valoare și a o în-
cadra temporal. Orbia de care vorbește Godard ar putea fi pusă atât pe seama modalității 
tehnice de producție a filmului și, deci, a șocurilor senzoriale resimțite în timpul vizionării 
(așa cum sunt ele înțelese și analizate de Walter Benjamin în eseul său Opera de artă în 
epoca reproductibilității sale tehnice), cât și asupra modalității narative, a felului în care ne 
este transmisă informația. Dacă cea din urmă reprezintă o caracteristică specifică artelor în 
general - imersarea inconștientă a publicului într-o lume vândută drept „fictivă” - prima este 
specifică audiovizualului. Tehnica folosită în captarea imaginii (și, mai târziu, a sunetului 

2 Irina Trocan, Audiovizualul în opoziție - Gândirea critică în eseuri video și cinema-eseu, Idea Design 
& Print, 2020, pg. 55
3 „…the history of the type of vision that cinema, which shows things, developed, and the history of the 
blindness to which it gave rise.” (...istoria acelui tip de viziune pe care cinemaul, arătând lucruri, l-a dezvoltat, 
și istoria orbiei la a cărei ascensiune a contribuit); Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana 
University Press, 2013, pg. 15).
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are, conform lui Bazin4, o doză mai mare de obiectivitate decât reprezentarea figurativă 
făcută pe calea picturii, sculpturii ș.a.m.d.

Datorită acestei specificități, filmul este (sau pare) una dintre artele cele mai realiste și din 
această cauză, pare firesc ca publicul să fie ferm convins că subiectul reprezentat apare 
în forma sa - măcar fizică dacă nu și evenimențială - cea mai veridică, cea mai autentică. 
Luând drept exemplu tradiții ca documentarul observațional, direct cinema, cinéma-vérité, 
ajungem la buletinele de știri, la story-urile de pe Instagram și la tot ce înseamnă material 
audiovizual aparținând cotidianului, mereu la îndemână să fie produs și mereu gata să fie 
consumat de oricare dintre noi. Toate nu fac decât să creeze o iluzie a veridicității.

Video-istorisirile lui Godard și eseul video al cuplului Martin-Álvarez López, în care cei doi 
reflectă asupra încercării de critică videografică având la dispoziție materia primă (pelicula), 
converg spre un punct comun în (meta)discursul lor, atacând problema referitoare la onto-
logia filmului, pe care îl privesc din trei perspective distincte și, totodată, inseparabile: film 
ca formă de expresie artistică, film ca rezultat al acestei expresii și film ca obiect palpabil în 
cadrul procesului de creație artistică.

Manipulare și (re)contextualizare
Un lucru definitoriu pentru Histoire(s)... și estetica sa inconfundabilă (și reutilizată de Go-
dard în chip de auto-pastișare pentru seria de spoturi publicitare comandate de Marithé + 
François Girbaud5) este eclectismul de forme puse la un loc prin montaj. Lucrând cu: mate-
rial audiovizual de arhivă, secvențe preluate din filme, din interviuri sau în care apare chiar 
el însuși, cu o pistă sonoră stratificată (comentarii proprii sau ale unor cineaști și critici de 
film; muzică etc.), cu reproduceri ale unor picturi și fotografii, cu text inserat sub forma unor 
subtitrări sau intertitluri suprapuse imaginilor, Godard face din film (văzut simultan ca formă 
de expresie artistică, ca rezultat al acestei expresii și ca obiect palpabil în cadrul procesului 
de creație artistică) obiectul unor reflecții asupra istoriei privite în ansamblu (și cuprinzând 
atât istoria artei, cât și cea a filmului însuși). Alegerea materiei prime (spre exemplu, filme 
din canonul Cahiers-ist și cel personal - care corespunde mai mult sau mai puțin celui din-
tâi, filme proprii, citate extrase din cărți sau preluate de la figuri de filosofi, eseiști, istorici, 
critic ș.a.m.d. care i-au influențat gândirea) și felul în care a manipulat-o (a se citi, conform 
dexonline.ro: vb. I. Tranz. A mânui, a manevra), într-un înveliș „după chipul și asemănarea 
proprie”, dezvăluie un demers în parte intim, în parte universal și politic. 

Trecând prin mai multe faze incipiente ale proiectului6, pare că un impediment major pentru 
Godard a fost să se decidă referitor la forma pe care i-o va da. Tot despre tehnicile prin care 
imaginea analog obișnuia să fie manipulată, Irina Trocan observă că, „odată cu trecerea 
la video”, ele sunt refolosite, seria progresând „mai curând prin motive recurente (...), nici-
decum prin istoria cronologică a filmului ca artă/industrie (...)”7. Rezultatul este o trecere în 
revistă a mai multor filme (și alte opere de artă), teorii, idei, curente, opinii aparținând unor 
epoci și personalități diferite. În calitate de istoric, cinefil, cineast, videoeseist, critic video-

4 André Bazin, Ce este cinematograful?, vol. 1: Ontologie și limbaj, UNATC Press, 2014, cap. I: Ontolo-
gia imaginii fotografice.
5 https://www.youtube.com/watch?v=dDxDFlcfLpU (link accesat în data de 26.05.2021).
6 Mai multe detalii despre asta, în cap. 1 și 2 din Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, 
Indiana University Press, 2013.
7 Irina Trocan, Audiovizualul în opoziție - Gândirea critică în eseuri video și cinema-eseu, Idea Design & 
Print, 2020, pg. 49.

grafic - gânditor și artist în egală măsură -, autorul folosește toate tehnicile specifice mediu-
lui audiovizual care-i stau la îndemână, în căutarea unui înțeles nou, care e de așteptat să 
răsară din/să se aplece asupra materialelor ca tot unitar, și nicidecum luate separat. În plus, 
dintr-o perspectivă teoretică aplicată eseurilor video născute din lucrul cu imagini prefabri-
cate, Trocan vede cum acest nou înțeles devine sinonim - atât în cazul nostru („studenții”), 
cât și în cazul lui Godard („pedagogul”) - cu un nou regim de a privi. Această revelare de 
noi înțelesuri își găsește exemplificări diverse pe tot parcursul seriei Historie(s) du cinéma, 
înlocuind chiar scopul strict istoriografic al înșiruirii de secvențe din filme. Godard accentu-
ează, pe filiera deschisă de Charles Péguy, importanța audiovizualului asupra textului scris 
în enunțarea cât mai holistică a istoriei: written history, which interests him comparatively 
little, and audiovisual history, which he relates here to Péguy’s ideal of a form of history 
made up of movement, and indeed of reality itself8. Ipoteza lui Serge Daney9, conform că-
reia Historie(s) du cinéma ar fi, mai degrabă decât o istorie a cinemaului, o istorie spusă 
prin intermediul lui, o istorie pe care Godard o abordează fără să țină cont de cronologie 
(prin felul în care face asocierile în interiorul episoadelor), poate servi drept completare a 
ideii conform căreia istoria construită prin montaj e cea mai precisă formă de construcție 
a istoriei, cea mai apropiată de tridimensionalitate. Un argument în plus adus în favoarea 
acestei teze este acela că nu doar o imagine e cea care sugerează un întreg șir de fapte, 
ci mai multe imagini. Și nu doar ordonate succesiv, ci alăturate sau chiar suprapuse. Nu de 
sine stătătoare, ci în prezența unei piste audio - iar la Godard, poate fi vorba de mai multe.

Manipularea prin sunet, de orice fel ar fi ea, este mult mai prezentă aici, când ceea auzim 
nu mai descrie întotdeauna ceea ce și vedem pe ecran. Efectul deconcertant este sporit 
de ecou, de liniște și de schimbările bruște de tonalitate dintre melodii. Pista sonoră, juxta-
punerile de imagini în formate diverse (fotografii, filmări de arhivă, film still-uri, secvențe de 
film sau decupaje din interviuri, close-up-uri făcute în intimitatea unui tablou etc.) și textul 
8 Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, 2013, pg. 79.
9 „Less a history of cinema than a history through cinema (...)”, (Mai degrabă o istorie prin cinema, 
decât o istorie a cinemaului); Jean-Luc Godard, Son + Image (1974-1991), editată de Raymond Bellour și 
Mary Lea Bandy, The Museum of Modern Art, New York, 1992, pg. 159).
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atașat lor (intertitluti, subtitluri și, în cazul non-francofonilor, multe subtitrări), filmele cu care 
se lucrează (Rear Window, Mr. Arkadin, Modern Times, Peeping Tom, Pierrot le fou, The 
Fury fiind doar câteva dintre cele pe care Godard le folosește în episodul 1A) ajung să re-
nască semantic datorită (re)contextualizării istorice de care au parte.

În același 1A menționat mai sus, intitulat Toutes les histoires și lansat pentru televiziune în 
1988, este atacat, printre altele, subiectul „nazism”, descris ca entitate istorică în prezen-
ța footage-ului de arhivă cu imagini de pe câmpul de luptă, a lui Siegfried călare (din Die 
Nibelungen: Siegfried [1924], partea întâi a mega-producției cu subiect folcloric a lui Fritz 
Lang) și a lui Chaplin în The Great Dictator (1940), în care comediantul îl imită caricatural 
pe Hitler. În 2A - Seul le cinéma (1997), Albă-ca-Zăpada (varianta sa animată) devine per-
sonaj-cheie într-un experiment kuleșovian, înregistrând, parcă speriată, frumusețea fatală 
a imaginilor (fatale beauté, anunțată de textul suprapus). În 3B - La monnaie de l’absolu 
(1998), Jean-Luc Godard acuză guvernele europene de masacrele întreprinse de-a lungul 
timpului, urmând ca, înspre minutul 09:00, să plaseze filmări de pe câmpul de luptă între 
o întrebare (prin suprapunerea textului peste imagine) - Qu’est-que le cinéma? (Ce este 
cinemaul?) - și unul dintre răspunsurile valabile: Rien (Nimic).

A vedea (se traduce prin) A zice10.
Singurul lucru pe care aș vrea să-l spun cuiva este că „Numai cinemaul…”11, îi mărturi-
sește Jean-Luc lui Serge într-o discuție filmată și înregistrată, și care apare în episodul 
2A. Într-adevăr, discursul audiovizual, creat sau nu în scopuri artistice, acționează asupra 
receptorului mult mai repede decât ar face-o același discurs captat doar în cuvinte. Doar 
cinemaul are puterea de a anima idei, de a reprezenta imagistic conceptele și legăturile 
dintre ele.

10 Parafrazându-l pe Godard: „seeing and saying become one (…) And only cinema could do it (...)”, (a 
vedea devine totuna cu a spune (...) Și numai cinemaul ar putea face una ca asta); Jean-Luc Godard, Son + 
Image (1974-1991), Raymond Bellour și Mary Lea Bandy (ed.), The Museum of Modern Art, New York, 1992, 
pg.165.
11 Ibid., pg. 160.

Godard, deși precizează cu nenumărate ocazii opțiunea sa pentru epurarea limbajului ver-
bal și literar din filme, îl integrează în Historie(s)... poate mai mult decât ar fi cazul. Am să 
notez cazul a): 1A - Toutes les histories abordează, printre altele, povestea tuturor filmelor 
care nu s-au făcut (cel puțin, nu până acum). În completarea ei vin două idei la care avem 
acces nu doar prin simpla mijlocire a imaginii și a sunetului, ci prin simpla lor „prezență” 
scrisă pe ecran: „Cinemaul creează viziuni, nu obiecte” și „Doar mâna care șterge poate 
scrie”. Chiar dialogul lui Godard cu criticul de film Serge Daney este o unealtă cu două tă-
ișuri prin aceea că, pe lângă a îmbogăți intelectual spectatorul, produsul final rămâne încă 
tributar cuvântului și vorbelor. Pe de altă parte, poemul recitat de Julie Delpy în 2A - Seul 
le cinéma capătă o transpunere vizuală. La fel și ideile lui Élie Faure despre artă, livrate pe 
cale orală în 2B - Fatale beauté. Numai cinemaul poate face asta.

Cazul b) e identificabil prin felul în care Michael Witt vede tehnica lui Godard de a folosi 
textul scris (onscreen text) ca fiind benefică sau, oricum, potrivită direcției în care merge 
autorul, asemuind efectul cauzat de alăturarea dintre imagini și cuvinte cu cel pe care îl 
are vaccinul asupra corpului uman, prin producerea de anticorpi12. Esențial în înțelegerea 
explicației lui Witt este cuvântul contrapunctic, pe care-l folosește pentru a descrie procesul 
în care cele două forme de exprimare se împletesc în ciuda aportului semantic autonom pe 
care îl aduce/l-ar putea aduce fiecare, pe cont propriu, discursului. Astfel de situații, în care 
Godard alege să nu se limiteze la reprezentări strict vizuale (sau audiovizuale) ale concep-
telor și asocierilor pe care vrea să le exploreze, sunt de găsit la tot pasul în parcurgerea 
celor opt episoade. De exemplu, faptul că regăsim în mai multe momente de-a lungul între-
gii serii indicații sau sintagme cheie ca histoire(s) du cinéma, la monnaie de l’absolu (titlul 
episodului 3B), fatale beauté (titlul lui 2B), les signes parmi nous (titlul ultimului episod), 
seul la main qui efface peut écrire (Doar mâna care șterge poate scrie) este cu adevărat 
special și benefic, contextele diferite în care apar aceste texte contribuind la acea revelare 
de noi și noi înțelesuri despre care am discutat puțin mai sus.

Fie că e vorba de textul explicativ, care nu face decât să dilueze de semnificație ceva ce 
ar fi putut fi redat doar prin mijloace audiovizuale - cazul a) fie că este vorba de cel pe care 
aleg să-l numesc revelator - cazul b) în prezența lui și a comentariilor din off în mare parte 
franceze, publicul non-francofon trebuie să se sprijine pe traduceri pentru a-și face o părere 
despre ce e vorba în Histoire(s). Dar pentru că e limbajul apare la tot pasul, atât sub formă 
scrisă, cât și audio, munca traducătorului va interfera semnificativ cu aceea a lui Godard. 
Procesul de redare într-o altă limbă a experienței complete de receptare și înțelegere a me-
sajului original - oricare ar fi el, artistic, istoriografic etc. - este îngreunat de însăși forma fe-
lului în care este livrat mesajul. Cu alte cuvinte, pentru non-francofonul interesat de demer-
sul lui Godard, a viziona episoade în care au loc două tipuri de traduceri (să presupunem că 
ambele au loc pe ecran și nu în formatul onscreen text + voce din off) ar fi o mare bătaie de 
cap. Chiar și în cazul în care s-ar respecta formatul original al seriei, experimentul în sine 
nu ar fi receptat la fel, cât timp textul în franceză, cel care apare pe ecran, nu ar fi din start 
formulat în limba nativă a privitorului. De altfel, această dublă traducere de care vorbesc 
mai sus limitează experiența publicului, neîndeplinind criteriile unei echivalențe funcționale. 
Despre traducerile textelor cu finalitate estetică (a se citi: discursurile artistice de orice fel), 

12  „…contrapunctal use of onscreen text as a form of vaccination, in which the combinationation of image 
and word (...) result[s] in the production of valuable antibodies.”, (...folosirea contrapunctică a textului folosit pe 
ecran ca o formă de vaccinare, în care combinația dintre imagine și cuvânt (...) rezultă în producerea de anti-
corpi neprețuiți.); Michael Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, 2013, pg. 56).
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Umberto Eco afirmă că ele „trebuie să producă același efect pe care-l viza originalul”13.

Poate că ar exista feluri mai bune de a traduce Histoire(s)... și de a-l face accesibil - la nivel 
strict lingvistic - oricui. Și poate că aceste feluri nu-și găsesc neapărat forma în aranjamen-
tul original al videoeseurilor. Reproducerea acestui efect trebuie să nu fie făcută de la zero, 
căci o reformulare completă ar însemna multiplicarea lui Godard de fiecare dată când vor-
bitorul limbii x sau y ar încerca să-i pătrundă opera istoriografică. O situație în care acești 
privitori non-francofoni s-ar afla ar putea suna exact așa (deși aici este vorba de un text 
lecturat): „În fond, doi cititori care au citit două versiuni ale aceluiași text se pot confrunta 
îndelung, vorbind despre textul originar (pe care nu-l cunosc) și având senzația că vorbesc 
despre același obiect, din două puncte de vedere diferite”14. În sine, fenomenul este unul 
arhicunoscut și total de înțeles, dar posibilitatea audiovizualului de a depăși bariera lingvis-
tică va fi mereu un loc numai bun de explorat. Despre reformulări, Eco oferă următoarea 
concluzie:
„(...) traducătorul [trebuie] să elaboreze o ipoteză interpretativă, legată de ceea ce trebu-
ie să reprezinte efectul prevăzut al originalului, și accept cu plăcere observația lui Dussi 
(2000: 41), care sugerează că respectivul concept de efect, care trebuie reprodus, ar avea 
legătură cu ideea mea de «intentio operis» (...)”. În plus, semioticianul atacă un punct forte 
al lui Godard - atunci când îl practică în franceză - care devine, în contextul transpunerii 
într-o altă limbă, un punct slab, pierzându-și din farmec și subtilitate. „Un exemplu de pier-
dere absolută”, notează el referindu-se la situațiile în care ne confruntăm cu imposibilitatea 
traducerii, „e legat de numeroasele jocuri de cuvinte”15. Un alt impediment în a-l face pe 
Godard să spună cam același lucru tuturor celor interesați să-l asculte ar putea fi însăși bo-
găția de surse și resurse utilizate și reutilizate de Godard - în special picturile și materialele 
de arhivă scoase de el la înaintare.

„[T]extele (care sînt niște rezumate, povestiri, poeme epice sau altele) pun în circulație acte 
de referință. Textul unui articol de ziar care afirmă despre cutare personaj politic că a murit 
pretinde (dacă nu avem încredere în ziar) să verificăm în vreun fel că ceea ce ne-a spus e 
adevărat.”16 La fel și în proza ficțională, în cazul căreia „traducătorul n-ar trebui să-și permi-
tă să schimbe referințele”. Și totuși, „există situații în care referința poate fi încălcată, pentru 
a se reda intenția stilistică a textului originar”17.

Descriind felul în care Jean-Luc Godard și Harun Farocki (un alt realizator a cărui sursă vi-
zuală primară o reprezintă filmările de arhivă) teoretizează asupra procesului în care creea-
ză filme, Irina Trocan preia de la Volker Pantenburg diferențierea dintre a gândi logocentric 
și a gândi intralingvistic, cei doi găsindu-și loc sub umbrela celui de-al doilea concept. Ea 
notează că „ambii încearcă să scrie o teorie a imaginilor în imagini”. Însă teoria lui Godard 
rămâne ancorată în textele din care s-a născut (vezi influențele lui Malraux, Faure, Sartre, 
Genet, Bazin, Brecht, Daney, Canudo, Deluc ș.a.m.d.) prin aceea că le poartă chiar urma 
materială, obturând autonomia mediului pe care deseori aproape că îl sanctifică.

Ce este, însă, impresionant legat de proiectul lui Godard este interpretarea intrasemiotică 
pe care le-o aplică tuturor materialelor folosite, cu scopul de a le epuiza de înțeles(uri) 
13 Umberto Eco, A spune cam același lucru. Experiențe de traducere, Polirom, 2008, pg. 79.
14 Ibid., pg. 250.
15 Ibid., pg. 94.
16 Ibid., pg. 144.
17 Ibid., pg. 144.

pentru a-și expune prin intermediul lor propriile idei. Am vorbit deja despre multitudinea de 
resurse și tehnici ce se regăsesc în Histoire(s). La fel ca în cazul reproducerii unui desen 
sau a simplificării unei hărți, se poate spune și despre demersul a cărui analiză constituie 
subiectului eseului meu același lucru pe care Eco l-a afirmat în lucrarea sa despre experi-
ențe ale traducerii: „(...) faptul că același conținut este exprimat cu semne diferite ne face 
să credem că se dorește mai buna delimitare a formei de conținut (...). De fiecare dată 
când avem o proiecție la scară redusă se schimbă substanța expresiei, dar ea se modifică 
și atunci când aceeași frază este pronunțată de doi vorbitori diferiți, urlată sau șoptită, iar 
schimbarea este acceptată ca irelevantă, de dragul interpretării.”18

Mai departe…
Eseul meu este unul eclectic, și nu atât prin formă, cât prin maniera de abordare a seriei 
Histoire(s) du cinéma. Nu intenționez să arăt că acestea sunt singurele feluri în care s-ar 
putea citi demersul lui Godard. Consider că o încheiere standard nu s-ar potrivi aici, întrucât 
nici eseul meu, nici cel despre care vorbesc nu au un punct de plecare bine-stabilit și nici nu 
tind spre finalitate. Ceea ce-mi propun, în schimb, este să sugerez câteva posibile puncte 
de pornire pentru diferitele interpretări și să pun o întrebare legată de o eventuală recon-
textualizare a seriei în epoca Instagram stories/Tik Tok/YouTube. Căci, odată cu democra-
tizarea accesului la conținut video de orice fel, paradigma consumului și a felului în care ne 
raportăm/creăm/urmărim materiale de acest fel s-a schimbat simțitor, iar integrarea acestor 
produse audiovizuale în discursuri de tipul celui din Histoire(s) du cinéma și alinierea lor în 
istorie și într-o istorie a cinemaului ar continua munca începută de Godard.

18  Ibid., pg. 241.
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Pornind de la constatarea că opera lui Ion Grigorescu nu a fost asimilată în niciun canon 
cinematografic românesc, îmi propun prin eseul de față o reconsiderare a acesteia în ter-
meni cinematografici. Totuși, spunând aceasta, nu am nici măcar vag intenția de a sugera 
că artistul e vreun nume obscur pentru publicul autohton. Din contră, Grigorescu e probabil 
unul dintre artiștii care s-au bucurat de cea mai mare recunoaștere de după ‘89, propulsat 
într-o nouă formă de canon contemporan și ever-present ca avangardist și conceptualist pe 
scena (și prin galeriile și muzeele) artei contemporane de la noi.  

Despre Grigorescu, deci, se discută, dar rareori se discută despre el în mod serios, drept 
creator de film. De ce? Aici situația e complicată. În primul rând, ce e drept, așa cum sub-
linia și Călin Boto într-un interviu cu artistul1, filmele sale sunt greu accesibile, circulând 
destul de împrăștiat prin expoziții și fiind expuse mai degrabă sub formă de instalații sau 
materiale conexe, nu rulate propriu-zis în calupuri dedicate. Retrospective centralizate ale 
filmelor nu știu nici eu să fi fost2. În plus, după cum menționează chiar Grigorescu în același 
interviu, nici păstrate3 excelent nu sunt filmele sale. Există o listă filmografică utilă în Omul 
cu o singură cameră4 (ed. Alina Șerban) care ne poate lămuri cu privire la corpusul de filme 
ale artistului, dar să le și găsești să le vizionezi ține de de hazard. În esență, am putea spu-
ne că despre Grigorescu-autorul de film nu se discută pentru că nici nu a existat contextul 
în care el să fie perceput astfel, cu filmele prezentate „ca la cinema”.

În al doilea rând, însăși noțiunea că materialele filmate de artist ar putea fi calificate drept 
„cinema” e una care ridică o serie de alte probleme. M-aș încumeta să afirm că există o ten-
dință locală5 în a ține filmul și restul artelor vizuale mai degrabă separate, în ciuda turnurii 
spre sincretism și intermedialitate a mai multor artiști, turnură care a pătruns inclusiv în spa-
țiul românesc odată cu valurile experimentale ale anilor ‘60-706. Dacă spațiul occidental e 
mai deschis să revendice și să trateze separat niște filme ale unor artiști (vezi poate, emble-
matic, Andy Warhol), la noi încă pare a persista o eterogenitate în care, în mod particular, 
fotografia și filmul ocupă un loc aș spune minor în interiorul studiului istoriei artei autohtone. 
În consecință, filmul de artist nu e receptat atât prin posibilele lui calități cinematografice cât 
prin calitățile sale de extensie a unei opere mai mari, mai prestigioase, care aparține altor 
medii, în teorie medii producătoare de legitimitate mai mare. Această necesitate de aron-
dare la alte arte o numește foarte inspirat Călin Boto, tot în textul amintit, o „teritorializare” 
efectuată de instituțiile artelor vizuale. Cu alte cuvinte, masa producției audiovizuale expe-
rimentale de dinainte de ‘89 (spre exemplu, kinema ikon, grupul Sigma, Geta Brătescu sau 
Wanda Mihuleac) rămâne legată de aceste instituții, ca urmare a activității pe care artiștii 
1 Călin Boto, Al cui? Interviu cu Ion Grigorescu, Films in Frame, 13 octombrie 2020, <https://www.
filmsinframe.com/ro/editorial/note-de-subsol-ion-grigorescu>, accesat la 20.05. 2022
2 Știu doar despre câteva includeri în evenimente singulare, de pildă, cea recentă din „Programul 
București – Oraş deschis 2021”, la ARCUB, reluată și la început de 2022, precum și în cadrul expoziției curente 
de la MNAC, GRIGORESCU ION – ION GRIGORESCU. VIEȚI PARALELE (O RETROSPECTIVĂ), care adună 
mai multe dintre filmele regizorului, dar nu în proiecții propriu-zise, ci prezentate pe ecrane de televizor.
3 „Aproape toate sunt digitizate, dar și mai bine, și mai rău. De păstrat, sunt păstrate aproape toate, 
unul pe 8mm l-am pierdut la o mutare în oraș, țin minte titlul și cam ce era pe el. Originalele pe 8mm sunt la 
mine, vreo două sunt la Berlin la copiat/digitizat. De copiat s-au ocupat cei de la Galeria Podnar, de conservat 
nimeni, de restaurat deci nimeni. De luat de la mine nu le-aș da, deși nu mai sunt în stare să le proiectez.”, 
Călin Boto, op. cit.
4 Alina Șerban (ed.), Omul cu o singură cameră / Man with a single camera, Sternberg Press, Berlin, 
2013.
5 Că e din conservatorism, că e din obișnuință, că e poate doar accidentală n-aș putea să mă pronunț. 
6 O introducere utilă se poate găsi în Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010, 
Magda Cârneci, Polirom, Iași, 2013, pp. 72-77.

o au în alte arte. Ceea ce merită totuși menționat e că, într-adevăr, filmele experimentale 
românești își au filiația (și casa, am putea spune) predominant în avangarda românească 
a artelor vizuale, întrucât cinematografia centralizată socialistă era mai degrabă nepermi-
sivă față de manifestările avangardiste, aceste filme, deci, neavându-și acolo loc. Ar fi în 
consecință impropriu să îl revendic pe Ion Grigorescu ca regizor de sine stătător, deoarece 
acesta nu a produs doar filme și o parte consistentă a operei lui rezidă în altă parte. Mă voi 
referi în continuare la el mai degrabă sub un termen atotcuprinzător de artist - admițând 
totuși că materialele sale filmate pot fi valorificate printr-o prismă cinematografică și că de 
pe seama lor se pot trage niște concluzii despre privire, reprezentare, film și înregistrare. 

Din alt punct de vedere, nici istoria filmului locală nu se grăbește să revendice vreun dis-
curs despre potențialul cinematografic al unor materiale ca cele realizate de Grigorescu, 
existând deja o normă împământenită istoric despre ce se știe că poate fi cinema. Cu 
alte cuvinte, cinema-ul e ceea ce se realizează și s-a realizat în mod exclusiv în interiorul 
industriei cinematografice (centralizate în maximă măsură în perioada comunistă), fie că 
vorbim despre ficțiune, fie că vorbim despre documentar. Ce e produs în afara studiourilor 
naționale - experimentele formale, cinecluburile de amatori și alte filmări personale - foarte 
rar fac subiectul unor cercetări7, fiind, de altfel, destul de dificil de documentat ca fenomene 
și cu atât mai greu de vizionat. Cinema-ul de amator, unde s-ar putea înscrie, din rațiuni 
formale, și demersurile lui Grigorescu, nu este luat în considerare de canonul local, care 
încă insistă pe un standard al calității profesioniste și pe virtuozități clasice. În genere, din 
aceleași motive nici canonul universal nu pare să găsească prea multă valoare în niște 
formule imperfecte, „greșite” de audiovizual sau orice se poate afla la granița cu arhivele 
personale. Plasarea în afara sferii „cinema”-ului se complică în cazul lui Ion Grigorescu și 
prin faptul că după 1990 artistul realizează și materiale video - iar video-ul cu atât mai mult 

7 Aici merită, totuși, în mod aparte menționate cercetările (vezi kinema ikon despre ei înșiși sau 
Irina Trocan, kinema ikon in Romanian Audiovisual History: The Overlooked Precursor of Digital Moving Imag-
es), revalorificările și tot demersul legat de proiecțiile recente ale kinema ikon. 

Box (1977) - sursa imaginii de aici și de pe pg. 81 (Masculin - feminin, 1976): MoMA, © 2022 Ion Grigorescu 
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e încă considerat în cercuri conservatoare un mediu bastard și necinematografic, chiar 
dacă generațiile mai tinere s-au tot preocupat (practic și teoretic) de legitimarea lui.

Grigorescu, totuși, după părerea mea, nu poate fi numit amator în sensul clasic - în ideea 
în care artistul pare să fie foarte conștient de posibilitățile mediului pe care îl folosește, 
speculând ceea ce poate camera să facă în raport cu reprezentarea și înregistrarea. Acest 
lucru e cel mai evident în filmele în care artistul se filmează pe sine cu ajutorul oglinzilor și 
din mai multe unghiuri. Un film ca …Și adevărurile lumii capitalului (1977), care adună con-
trapunctic vederi din țară și apoi din străinătate, parcă aducând aminte de Zorn’s Lemma 
(1970, r. Hollis Frampton), pare să arate că Grigorescu are și oarecare noțiuni de montaj. 
Chiar Box (1977), unde apare un personaj dublat prin supraimpresiune pare să facă apel la 
o specificitate a mediului, în sensul că jocul de box cu sine nu s-ar fi putut întâmpla decât 
cu ajutorul mediului filmic. Dar ce e „de amator” la artist e exact faptul că acesta nu are 
o pregătire formală în cinema și pare să se bazeze mai degrabă pe intuiție: filmele sale, 
chiar dacă sunt într-un înalt grad de conceptualitate, ele oferă impresia unei improvizații, 
în special prin felul în care folosesc tehnica cinematografică și prin modul în care se poate 
simți prezența camerei. Scurtmetrajele realizate de artist poartă însemne amatoricești și 
prin modul lor de producție, prin textura peliculei, prin developare, dar și prin faptul că docu-
mentează o realitate imediată, uneori chiar de apartament - Casa noastră (1976). Vorbim, 
așadar, de un fals-amatorism, sau de un amatorism impropriu, așa cum pare să sugereze 
și Carmen Popescu în eseul său, Creatorul de film singuratic. Realitatea de care artistul se 
preocupă e una mundană, prozaică (dacă nu chiar dezolantă), iar aspectele formale sunt, 
la rândul lor, ale unui film „fără calități”8. Resursele formale și tehnice ale artistului susțin, 
implicit, și o formă de autenticitate, aproape documentaristică. Fals-amatorismul lui Grigo-
rescu, cu imagini subexpuse, murdare, montate uneori stângaci, „trimite la precaritatea vie-
ții, invocând non-medierea”9 și se opune unui sistem nu atât ideologic, cât estetic, în care 
imaginea cinematografică trebuie să fie calofilă și curată.

Statutul de outsider al lui Grigorescu merită analizat și din perspectiva interesului pe care 
îl poartă o operă semi-clandestină sau realizată în mod paralel în contextul epocii. Artistul 
filmează cu propria cameră - o practică destul de rară și inaccesibilă pentru uz personal 
în comunismul românesc10 - și își improvizează propriul laborator de developare. Cel mai 
probabil, aceste materiale nu ar fi putut fi developate decât pe cont propriu, în propria casă, 
întrucât ele ar fi fost considerate suspecte de către autorități. Dacă te uiți la un film ca Box, 
în care Grigorescu boxează cu sine însuși gol în fața camerei, sau la unul ca Masculin - 
Feminin (1976), în care operează cu ambiguități de gen, e destul de ușor de înțeles ce fel 
de devianțe ar fi putut invoca autoritățile. Totuși, problema accesibilității resurselor cinema-
tografice în comunism și a măsurii în care opera lui Grigorescu e clandestină în totalitate 
sunt două lucruri care rămân incerte. Am auzit opinii și relatări contradictorii despre cât de 
greu ar fi fost să procuri un aparat de filmat la vremea respectivă. Chiar Grigorescu menți-
onează în interviul cu Boto că până la un moment dat s-ar fi găsit destul de ușor peliculă, 
inclusiv în țară, chiar dacă regimul comunist a vegheat și controlat foarte atent producția 
de audio-vizual. E totuși evident că filmul nu a beneficiat la noi de aceeași accesibilitate pe 
care a avut-o fotografia - preocupare chiar încurajată ca formă de autoreprezentare a clasei 
8 Carmen Popescu, Creatorul de film singuratic, în Ion Grigorescu. București / Bucharest, Alina Șerban 
(ed.), P+4 Publications, București, 2020, p. 128.
9 Ibid
10 Aici e de dat exemplu tot kinema ikon, unde aparatura și pelicula le sunt garantate prin faptul că real-
izează și niște filme comandate sau „oficiale”, de la care salvează pentru uz propriu role de peliculă. 

muncitoare11. Cu toate acestea, tind să consider drept exagerate interpretările care subli-
niază caracterul subversiv sau disident al operelor „ascunse” publicului sau destinate unui 
circuit închis. Că filmele lui Grigorescu sunt filmate paralel cu sistemul nu implică în mod 
automat că sunt împotriva sistemului, sau că se poziționează critic față de acesta. Nici fap-
tul că limbajul lor experimental nu ar fi fost agreat de autorități nu indică neapărat un carac-
ter contestat sau o revoltă deschisă. Am aici în vedere o observație foarte bună pe care o 
face George Sabău legat de caracterul subversiv pe care (nu) îl are kinema ikon12: „Apropo 
de receptarea filmelor ki, mi-a rămas în memorie o întrebare a unui spectator de la Cinéma 
du Musée care era formulată astfel: «cum se poate ca într-un regim pe care l-ați considerat 
totalitar să produceți în libertate /sic/ filme anticomuniste...». Nici un autor în nici un film nu 
și-a propus un asemenea obiectiv, în primul rând pentru că ar fi fost fatal pentru destinul 
atelierului și în al doilea rând membrii grupului erau pur și simplu preocupați de relevanța 
unor expresii audio-vizuale inedite. Așadar, nu era vorba de o disidență culturală - cu toată 
antipatia membrilor ki față de sistemul comunist - ci de un atelier deschis tinerilor creatori 
din varii domenii artistice, având vocația experimentului asupra limbajului cinematografic.” 
Și Juliana Maxim, citându-l pe Grigorescu, atrage atenția asupra faptului că că insistența 
asupra presupusului caracter dizident duce la interpretări eronate a operei artistului13.

Plecând de aici, interesul meu față de filmele lui Grigorescu nu ține în mod esențial de 
faptul că ar contraveni unei esteticii a regimului sau de caracterul lor avangardist, ci mai 
degrabă de modul în care ele pot reprezenta o arhivă personală și pot vorbi despre ce în-
seamnă pentru artist actul înregistrării în raport cu realitatea de care aparține. O particulari-
tate a operei cinematografice a lui Grigorescu este aceea că majoritatea filmelor sale sunt 
- analog operei sale plastice, târziu descoperită - filme „de sertar”, prea puțin prezentate în 
afara unor cercuri restrânse sau a câtorva expoziții din străinătate - așa cum s-a întâmplat, 
11 Juliana Maxim, Corpusul lucrărilor și lucrarea corpului, în Ion Grigorescu. București / Bucharest, Alina 
Șerban (ed.), P+4 Publications, București, 2020, p. 28.
12 George Sabău, Istoria contextuală a grupului kinema ikon, în Kinema Ikon, vol. 1 Muzeul Național de 
Artă Contemporană București, 2005, p. 19.
13 Juliana Maxim, op. cit., pp. 19-20. „Astăzi unii vor să spună despre opera mea că a fost cea a unui 
disident, pe când alții mă consideră un colaborator al regimului.”

Imagini din arhiva personală, realizate în cadrul expoziției GRIGORESCU ION – ION GRIGORESCU. 
VIEȚI PARALELE (O RETROSPECTIVĂ), de la MNAC, aici, p. 88 și 91.
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de altfel, și cu alte segmente ale operei plastice a artistului. Având un „public amânat” (în 
exprimarea Julianei Maxim14, filmele lui Grigorescu au ajuns să constituie o formă foarte 
specifică de arhivă personală și sunt interesante tocmai ca formă de cinema privat devenit 
public. Chestiunea se complică mai ales prin faptul că o bună parte a filmelor lui Grigorescu 
îl arată chiar pe acesta, sub o formă sau alta. Aparatul de filmat mijlocește, așadar, o relație 
a artistului cu sine, nu cu un public, dând naștere unor căutări personale despre propria 
persoană, dar și despre mediul pe care îl utilizează.

Despre privire și privat
În privința lui Grigorescu cred că s-a insistat mai mult pe analiza unor filme și fotografii „ico-
nice”, care îl au pe artistul însuși drept subiect, și asupra unei transgresivități - a limbajului, 
a șocului goliciunii, a erotismului existent/inexistent etc. Probabil tuturor ne sunt cunoscute 
acele varii imagini cu artistul gol în timpul unor acțiuni (în sens acționist). Dar despre Grigo-
rescu ca un consemnator al banalului s-a vorbit mai puțin, chiar dacă s-a remarcat potențialul 
său realism documentar. Calitățile pe care i le găsesc operei cinematografice a artistului con-
stau chiar în felul în care înregistrează și privesc. Ceea ce găsesc evident la filmele artistului 
sunt exact calitățile lor de a „obișnuitul”, ceea ce ne înconjoară, luând aparatul de filmat drept 
mediator, dar și ca un organ al deconstrucției. Sunt mai puțin interesată de proiecțiile psiha-
nalitice legate de reprezentarea corpului și de insistența asupra propriilor organe genitale 
din filmele lui Grigorescu decât de acele materiale care se preocupă de o realitate exterioară 
absolut banală - o realitate înregistrată care nu pare să spună nimic mai mult decât ceea ce e. 

Privirea lui Grigorescu e una prezentă și în fotografiile sale. E una a unui proces de obser-
vație. Într-adevăr, artistul documentează - viața de zi cu zi, Bucureștiul, pe sine și pe cei 
apropiați lui - poate nu atât pentru posteritate, cât pentru sine, un proces în care camera 
de filmat vine ca o extensie a privirii. Carmen Popescu observă că pentru artist „aparatul 
de filmat este o prelungire personală, o unealtă externă, dar intimă, de consemnare, în 
același chip în care ochii și creierul său acționează ca dispozitive de înregistrare”15. Artistul 
ne arată, deci, cum vede, nu numai ceea ce vede. Într-un film ca Axele strâmbe ale ora-
șului (1994), sau ca Vitan Ceaușescu (1994)16, se poate simți această dublare în imagine 
a unui proces de percepție, trădată tehnic de plimbarea frenetică și sub semnul impulsului 
printr-un București postcomunist. Camera instabilă șe mișcă rapid dintr-o parte în cealaltă, 
peste realitatea unor cartiere dezolante sau în construcție, mișcarea fiind parcă dictată de 
atenția autorului. Tot Carmen Popescu observă că „filmele lui Grigorescu dau impresia că 
nu mișcarea personajelor sau obiectelor în imagine îl interesează. Ci faptul că el, ca făcător 
al imaginilor, se poate mișca”. Mișcarea e, așadar, un gest al privirii, al personalului. For-
matul video al celor două filme amintite - cu zoom-urile specifice pe care le prilejuiește, mult 
mai sesizabile sau grosolane decât în cazul unei camere pe peliculă - pare la rândul său 
să trateze un imediat al observației, apropierea optică din imagine fiind un fel de semn al 
concentrării, dar și o cercetare mai amănunțită prin intermediul camerei de filmat. 

Există ceva din aura unui jurnal în modul în care Grigorescu filmează. Aici intră în joc atât 
această raportare personală, această „narare la persoana I” prin mișcarea camerei, cât 
și transpunerea în film a cotidianului, într-un mod lipsit de excepționalitate, chiar părând 
14 Idem, pp. 18-20.
15 Carmen Popescu, op. cit., p. 124.
16 Tot Carmen Popescu singularizează un moment din Vitan Ceaușescu în care un copil privește în-
delung în aparatul de filmat, văzându-l ca pe un dialog autoreflexiv între a privi și a fi privit. Carmen Popescu, 
op. cit., p. 123.

aleatoriu sau accidental pe alocuri. Grigorescu surprinde în imagine un București cunos-
cut sieși, exterior, dar și interior. Fragmente din Balta Albă (1980) - concentrat pe o viață 
imediată a cartierului, cu imagini cu blocuri și oamenii săi nefăcând nimic altceva decât să 
își ducă viața - sau din Trap, trap de potcoave (1975) - o colecție de vederi din trafic - par 
însemnări anodine (poate chiar factuale) despre o viață de zi cu zi, încărcată și neîncărcată 
de sens. În aceeași zonă duc și fotografiile lui Grigorescu despre București: captează mo-
mente și icoane ale unui imaginar imediat, nu obiectiv - pentru că există subiectivitatea pri-
virii - dar fără intenții estetice, calofile, fără căutări stilistice. Tipurile acestea de consemnări 
ale artistului aduc aminte de un fel de act primitiv al cinema-ului, al fraților Lumière, unde 
camera de filmat e eminamente o funcție tehnică, iar pe cât aparatul investește imaginea cu 
spectaculozitate sau o ridică la un nou rang, sustrăngând-o din realitate, pe atât realitatea 
conținută e una lipsită de semnificație profundă, e o formă a unei actualități. Pentru o astfel 
de comparație ajută și că, din lipsa resurselor, multe filme ale lui Grigorescu sunt mute. Le-
gat de actul de a consemna fără a interpreta, în spiritul unei arhivări a realității, tot Juliana 
Maxim observă că filmele și fotografiile artistului sunt valoroase nu numai pentru că „depun 
mărturie despre viziunea și subiectivitatea interogatoare [a sa], ci și pentru că aruncă o 
lumină, uneori fără să vrea, și nu prin colaborare, nici prin disidență, asupra împrejurărilor 
generale și a contingențelor vieții în orașul comunist”17.

Calitățile diaristice ale filmărilor lui Grigorescu vin și din modul în care acestea tratează inti-
mitatea și spațiile intimității. Există, în primă instanță, această intimitate legată de procesul 
de percepție, acest vedem-cum-vede-și-autorul, care se extinde într-un caracter de „pe 
furiș”18, al improvizației, al impurităților tehnice și al stângăciilor de limbaj.  Dar există, în a 
doua instanță, și o intimitate a interioarelor domestice pe care le aduc în prim-plan unele 
din filmele sau fotografiile lui Grigorescu. Extrem de relevant e Casa noastră (1976), care 
culege imagini cotidiene din apartamentul (și în același timp și atelierul) artistului. Vedem 
bucătăria, baia, apartamentul dezordonat, o realitate in situ, nearanjată pentru cameră, ba 
chiar părând tot pe furiș filmată, întrucât cineva (probabil soția artistului) doarme în sufrage-
rie. Îl vedem pe artist în pijamale, cum mănâncă, cum se plimbă prin casă, cum face duș19 
- acțiuni necinematografice, lipsite de spectaculozitate, ale unor timpi în esență morți, dar 
realiști, poate chiar o abordare a unui prototip de cinema observațional. În plus, pare a fi 
noapte, fapt care împlinește această perspectivă unde avem acces la o realitate la care în 
mod normal nu am avea acces, o realitate care, dacă n-ar fi camera de filmat, ne-ar rămâne 
ascunsă. Însă apare aici un paradox. Ascunsul, destinația privată a propriei locuințe, goli-
ciunea în fața camerei (care pune spectatorul automat într-o poziție de voaieur) intră în dia-
log cu nonșalanța camerei - pe care Grigorescu ne-o arată filmându-se pe sine în oglindă.

Transpunerea spectatorului într-o intimitate la care nu ar avea acces o putem regăsi și în 
Alecsandri sau Feneriș, două filme în care apar filmați apropiații artistului și care seamănă 
mai degrabă cu niște home movies, în sensul cel mai propriu. Transpare și aici o raportare 
la cotidian ca fiind alcătuit din gesturi banale, zăbovirea pe fețe, mâini, detalii, pe acțiuni 
nesemnificative parcă arhivându-le odată ce trec pe peliculă. În esență, filmările lui Grigo-
rescu nu au o funcție diferită de aceea a altor filmări personale, dar ceea ce frapează la 
toate aceste materiale ale artistului e exact faptul că în interiorul audiovizualului românesc, 
17 Juliana Maxim, op. cit., p. 20.
18 Ibid.
19 Deschizând aici o paranteză mai prozaică, m-am amuzat de niște paralele care se pot face cu o scenă 
similară din Aurora (2010) lui Cristi Puiu, cu protagonistul făcând duș. Ar fi un exercițiu tare interesant dacă le-
am pune pe amândouă față în față. 
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mai ales de dinainte de ‘89 avem foarte puține filmări care să exprime un gest de documen-
tare și autoreprezentare personală. Nu insinuez aici că nu ar exista, ci mai degrabă că nu 
ar fi descoperite, rulabile, digitalizabile etc. Pe moment îmi vine în minte doar materialul de 
arhivă pe care îl vedem prin Timebox-ul (2018) Norei Agapi. 

Per total, această dialectică a privatului și publicului pe care o antrenează filmele lui Ion 
Grigorescu ne întorc la însăși dilema de bază a jurnalului. Cui i se adresează jurnalul, ai cui 
ochi trebuie să-l vadă? Dacă ar trebui, în esență, să se adreseze cuiva. Se scrie pentru sine 
sau pentru posteritate? E materie documentară? Trebuie jurnalul să părăsească vreodată 
intimitatea autorului? Astfel de întrebări se pot pune și în legătură cu filmele și fotografiile lui 
Grigorescu, luând în calcul acea destinație privată sau restrânsă pe care a avut-o opera lui. 
O parte a filmelor artistului, preponderent cele care nu se preocupă și cu performance-uri 
sau cu acțiuni, pot fi interpretate ca un fel de scrieri pentru sine, ca o adunare a banalităților, 
o inventariere a unui imaginar de zi cu zi. 

Despre corp
Deși consider că dintre filmele lui Grigorescu e mai fructuos să le discuți pe cele care sunt 
mai puțin senzaționaliste, pe cele mai puțin predispuse la suprainterpretări, pe cele care 
par a fi mai aproape de ceea ce înțelegem noi astăzi ca documentar observațional, nu le-aș 
trece cu vederea nici pe acelea cumva mai cunoscute - anume filmele care investighează o 
tematică și un imaginar al corpului. Aici se pot încadra, spre exemplu, Box, Masculin-Femi-
nin, Mimica (1976), Âme-am (1977). Dintre aceste filme multe au legătură cu sau înregis-
trează operele acționiste ale lui Grigorescu. Din acest punct de vedere s-ar putea să existe 
și o discuție mai largă, mai complicată, dar separată, despre care e natura unui film (sau a 
unei fotografii) care înregistrează o acțiune, când acțiunea propriu-zisă este, în mod primar, 
opera de artă. Aș aminti aici o observație legată de acționismul românesc făcută de Kristine 
Stiles și Paul Schimmel în cartea Out of Actions: Between Performance and the Object, 
1949-1979. Cei doi autori semnalează în mod just că fotografia a avut un rol esențial în re-
alizarea acționismului la noi, fiind, altfel, aproape imposibil pentru artiști să realizeze acțiuni 

„pe viu”, în public20. Există, astfel, în context românesc o legătură intrinsecă între acțiune și 
mediile înregistrării, acestea practic asigurând întâmplarea acțiunii. Soluțiile lui Grigorescu, 
care se filmează singur, în propria casă, interacționând cu sine par una dintre cele mai bune 
expresii ale acestor circumstanțe de acționism chez soi.

Filmele despre corp ale lui Grigorescu deschid la rândul lor o discuție despre privat versus 
public și despre modul în care camera de filmat poate specula aceste tensiuni - corpul și, 
ergo, nuditatea fiind percepute ca elemente ce țin de privat. După cum sistematizează 
Stiles și Schimmel, acționismul e adesea preocupat de corpul uman ca obiect și chestio-
nează condițiile unui gaze, ale unei priviri pe care spectatorul o poate întreprinde în raport 
cu acesta. Referitor la Grigorescu, cei doi remarcă un „voaieurism individual”. Mai mult 
decât folosindu-se pe sine ca obiect (și subiect), filmele arată o preocupare obsesivă a 
lui Grigorescu în raport cu propria imagine. Dacă se poate vorbi despre această obsesie 
ca despre o formă de narcisism, aș semnala că ea nu mi se pare că ține la Grigorescu de 
auto-exaltare21, ci de o reducere a propriului corp la o imagine22, în spiritul „narcisist” al 
actului dedublării din reprezentarea iconică a lui Narcissus reflectat în apă. Într-un film ca 
Mimica asistăm prin panoramarea frenetică de la față la oglindă la dedublare în timp real. 
Se pot strecura aici cu siguranță niște perspective lacaniene despre alteritate, reprezentare 
și autoreprezentare, dar nu aș căuta să incit la prea multe suprainterpretări din zona psiha-
nalizei. Spre exemplu, nu aș fi întru totul de acord cu perspectiva pe care o propun Stiles și 
Schimmel despre multiplicitatea sinelui ca o formă a existenței în comunism23.

Și în acest caz consider că miza teoretică mai importantă a operei cinematografice a lui 
Grigorescu constă în surprinderea felului în care aparatul de filmat sau de fotografiat poa-
te intermedia percepția. Privirile obsesive în oglindă și către sine ale lui Grigorescu le-aș 
califica mai degrabă drept o formă de deconstrucție și de investigație a schimbărilor fine 
pe care le poate capta aparatul. Mimica poate, astfel, părea un studiu anatomic, de tipul 
celor care se execută în pictură sau sculptură. Un argument în acest sens îl găsesc și în 
seriile de fotografii ca cele denumite inspirat Încercări panoramice (p. 91), în care Grigo-
rescu își schimbă expresia în fața camerei în mod repetat, la prim plan, pe role întregi de 
film fotografic. Analiza pe care o execută Grigorescu ar putea ține de pluralitatea imaginilor 
autoreprezentării - poate chiar și de falsificarea unei autoreprezentări, cum am putea afirma 
despre dublul din Box. Mai mult, camera de filmat pare să prilejuiasca un dialog cu sinele, 
în care filmul oferă șansa unui spațiu (virtual) particular unde pot fi prezente și active mai 
multe ipostaze ale aceluiași eu deodată, tot cum demonstrează Box.

Concluzie
Aș reveni în încheiere la banal și improvizație. O privire către Ion Grigorescu drept creator 
de film militează și pentru un cinema „impur”, înțeles nu atât după definiția baziniană a im-
purității ca transmedialitate (deși filmul de artist e teren fertil pentru hibridizare și Grigorescu 
are într-adevăr o operă care comunică în interiorul său), cât ca un cinema al improvizației. 

20 Paul Schimmel, Kristine Stiles, Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979, Los 
Angeles, Calif.: The Museum of Contemporary Art, New York: Thames and Hudson, 1998, pp. 308-310.
21 Ba din contră, situațiile în care se plasează artistul par a avea mai degrabă ceva vulnerabil. Poate 
faptul e mai evident în acțiuni mai târzii ale lui Grigorescu, cum e în Desenul, unde ni se propune privirii un corp 
îmbătrânit.
22 E semnificativ faptul că Grigorescu a fost în tinerețe atlet, iar imaginea corpului e un instrument es-
ențial pentru imaginarul atleticului și reprezentarea sa în artă.
23 Paul Schimmel, Kristine Stiles, op. cit., pp. 309-310.
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Cu alte cuvinte, militez pentru un cinema mult mai inclusiv, mai permisiv, care nu funcțio-
nează după pretențiile de perfecțiune formală adesea impuse de canon. A-l valorifica pe 
Grigorescu în termeni cinematografici mi se pare și un gest de încurajare a unei maniere 
alternative de a face film, în sensul în care aceste formule personale sunt congruente cu o 
democratizare a cinema-ului, care în prezent poate fi realizat chiar cu resursele (camerele) 
pe care le avem la îndemână. Reprezentarea și autoreprezentarea par mai împlinite în 
măsura în care ele se preocupă de niște realități imediate. O scurtă mutare de atenție pe 
Grigorescu vine și din nevoia de a racorda canonul românesc la niște explorări teoretice și 
practice ale cinema-ului jurnal, ale privirii subiective și personale, ale video-ului ca mediu 
legitim și ca depozitar de istorii personale - niște concepte care au tot perindat documen-
tarul recent, dar care, încă nu s-au sedimentat complet în discursul autohton. Merită totuși 
spus că încet-încet lucrul cu arhivele a devenit în ultimele decenii o practică des întâlnită 
a documentarului românesc, iar teoriile despre video care se pot extrage din Videograme 
dintr-o revoluție (1992, r. Andrei Ujică, Harun Farocki), spre exemplu, au avut ecou în teoria 
de film românească. În mod particular, interesul meu și al generației mele față de posibili-
tățile unor astfel de medii și de metode de lucru vine și din faptul că întregile noastre vieți 
par a se afla înregistrate pe casete. Accesibilizarea tehnologică a permis, în consecință, 
o documentare foarte particulară a propriilor vieți, la intersecția între realitate și material 
filmat. A încerca să deslușim semnificațiile acestor lucruri înseamnă a încerca să ne înțele-
gem pe noi înșine. 
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Un canon improbabil
de Emil Vasilache
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Am ales pentru un exercițiu de adaptare scenaristică Mașina morții / Death Proof (2007, 
r. Quentin Tarantino). Pornind de aici, am încercat o pliere a poveștii pe un context româ-
nesc și am ajuns să sap după material potrivit care să mă ajute să construiesc mai bine un 
univers valabil în raport cu pânza de referințe pe care le-a introdus Tarantino în filmul său.

Context
Inspirația adaptării pe care mi-am propus-o își are ca punct de plecare filmul Death Proof, 
un soi de pastișă după celebrele filme slasher sau carsploitation, un subgen al curentului 
mai larg de filme exploitation. Termenul de exploitation acoperă în general filme de serie 
B, care din punct de vedere al subiectului ales își au proveniența în literatura pulp și, ca 
abordare, în tabloidizarea aproape fetișistă a unor subiecte sociale, condamnate din punct 
de vedere moral de către instituțiile statului. Primele filme care ar putea intra în această 
categorie sunt acele filme informative, de prevenție, ale anilor ’30 sau ’40 care abordau 
teme precum homosexualitatea, consumul de droguri sau pur și simplu sexul. Aceste filme 
prezentau povești teribile asociate subiectelor lor și încercau astfel să îndemne privitorul 
să acționeze împotriva lor. Ele nu făceau altceva decât să propage poziționarea oficială 
a Statelor Unite în privința acestor subiecte. Aceste filme, a căror valoare artistică poate 
fi discutată, au fost redescoperite și apropriate, în contextul unor evenimente precum că-
derea codului Hays sau mișcarea Stonewall, de către comunitățile nou emancipate care 
spuneau că acestea au fost primele manifestări pe ecran ale unor comportamente sociale 
inițial inacceptabile. Cu alte cuvinte, un film din anii ’30 despre pericolele homosexualită-
ții nu era altceva decât un film despre homosexualitate care nu putea fi prezentat în altă 
manieră oficială decât însoțit de tonul acela înfierat, pentru că altfel nu ar fi fost acceptat. 

Liberalizarea producției de film după anii ’50 în S.U.A. a însemnat, în special pentru catego-
riile filmelor de serie B, o creștere exponențială în ceea ce privește diversitatea de subiecte 
atinse. Iar anii ’60 și ’70 văd o adevărată avalanșă de producții exploitation. Filmele cu 
motocicliști au fost cele mai răspândite, pentru că nu erau riscante din punct de vedere al 
subiectului și pentru că răspundeau unor fenomene de masă precum cultura hippie sau cea 
a veteranilor Războiului din Vietnam care, odată întorși pe meleagurile Americii, găseau 
în motociclism un refugiu pentru mentalitatea și camaraderia pe care o trăiseră în război. 
Un alt factor care a determinat popularitatea acestui gen este succesul unor filme precum 
Easy Rider (1969, r. Dennis Hopper) sau Hells Angels on Wheels (1967, r. Richard Rush), 
care au și propulsat mai departe cariera câtorva actori deveniți ulterior staruri, precum Jack 
Nicholson sau Peter Fonda. 

Printre subgenurile care aparțin de exploitation se numără: Blacksploitation - filme făcute 
de sau pentru afro-americani (un omagiu adus acestui gen este mai recentul Agent provo-
KkKator / BlacKkKlansman [2018, r. Spike Lee]), Sexploitation, filmele cu monștrii, Nazis-
ploitation și multe altele. Doar din titlurile acestor subgenuri putem intui un univers plin de 
subiecte controversate, care ținteau să ofere publicului o satisfacție de multe ori „ieftină” în 
raport cu aceste subiecte. Dacă e să ne uităm la filmografia lui Tarantino, o să găsim, printre 
altele, o mulțime de trimiteri, atât la nivel formal cât și tematic la această tradiție de cinema. 
De exemplu Ticăloși fără glorie / Inglourious Basterds (2009) este o pastișă a filmelor Nazis-
ploitation, Django dezlănțuit / Django Unchained (2012) a Blacksploitation, iar restul, care 
își au rădăcina în diverse cinematografii cu un profil de consum principal adresat publicului, 
au întotdeauna mărcile violenței gratuite și sângeroase pe care le poartă filmele de serie B. 
Trademark-ul lui Tarantino este reușita de a combina acest cinema ieftin, de duzină, pe care 

el îl ține foarte aproape de inimă, cu o manieră și o sensibilitate arthouse, de apreciere și 
realizare a filmelor cu pricina. Tarantino a anunțat de multe ori că își propune să realizeze 
zece filme în total. El a motivat alegerea o dată prin faptul că, după părerea lui, regizorii 
încep să se ramolească după o bucată de vreme, iar el dorește să se oprească înainte ca 
acest lucru să i se întâmple și lui, dar cel de-al doilea argument, poate cel mai important în 
această privință și cel care ne ajută în această instanță, este că prin filmografia sa, Taran-
tino vrea să creeze un soi de canon personal al filmelor pe care le iubește și apreciază. El 
vorbește adesea în interviuri despre producții absolut triviale sau care oferă plăceri de en-
tertainment pur, fără a se feri să sublinieze aceste atribute și fără a fi în orice fel condescen-
dent față de ele. Pentru acest regizor american care și-a început cariera într-un magazin de 
închirieri de casete video, acela este marele cinema, chiar dacă nu e un cinema cu c mare. 

Printre cele nouă filme pe care le-a realizat Tarantino până la momentul scrierii acestui eseu 
se numără și Death Proof, care e adesea cotat ca fiind cel mai prost dintre filmele sale, 
chiar și de către regizor în sine. Filmul a fost realizat ca parte a unui proiect mai larg, sau 
a unei experiențe mai largi, numit grindhouse și a venit la pachet cu Planet Terror (2007, 
r. Robert Rodriguez) sub forma de double feature. Planet Terror este și el un film care se 
revendică de la tradiția filmelor de serie B, în special filmelor cu monștri, mai precis zombie. 
Termenul de grindhouse poate fi mai ușor de înțeles prin alăturarea lui cu un termen ca 
arthouse. Cinemaurile grindhouse erau locuri unde se proiectau predominant filme de serie 
B, filme ieftine, cu monștri, de acțiune sau filme pentru adulți - fără a fi neapărat explicit por-
nografice. Cei doi regizori, care colaboraseră în trecut și la proiectul Patru Camere / Four 
Rooms (1995, r. Quentin Tarantino, Allison Anders, Alexandre Rockwell), se reunesc pentru 
a reda spectatorului experiența completă pe care ai fi avut-o într-un asemenea cinema.

Pe lângă moștenirea lui Death Proof a filmelor din genul slasher, poate cel de-al doilea 
mare element din care filmul își trage seva este subgenul carsploitation, o variațiune a fil-
melor exploitation care se concentra în principal pe povești macho, cu personaje aflate în 
ilegalitate sau la limitele ei și care se învârteau în jurul unor scene absolut fantastice cu ma-
șini. Acest element le făcea road-movies din start. Câteva filme emblematice pentru acest 
subgen sunt Vanishing Point (1971, r. Richard C. Sarafian), Dirty Mary, Crazy Larry (1974, 
r. John Hough) sau Gone in 60 Seconds (1974, r. H. B. Halicki). Aceste filme nu numai că 
stau la temelia întregului demers Death Proof, dar sunt și menționate în mod direct în film, 
prin dialog. Mai departe, dacă privești filmele menționate mai sus, vei constata că în ele se 
află la rândul lor trimiteri către filme și mai vechi, care par a fi inspirația pentru acest gen. 
Aici e cazul unui film precum Contrabandiștii / Thunder Road (1958, r. Arthur Ripley) - care 
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e menționat la fel, direct, în Dirty Mary - un film noir în care joacă Robert Mitchum, despre 
un transportator de moonshine în timpul prohibiției americane. Șoferul se folosește de un 
automobil special modificat pentru transportul băuturii, iar filmul abundă de scene cu mașini, 
mai puțin spectaculoase, însă sub nicio formă neimpresionante. 

Problema adaptării
Una din provocările acestui proiect de adaptare pe care mi l-am produs, a fost depistarea unei 
posibile istorii de film comune în cinematografia românească care să servească translatării. 
Cu siguranță ar fi fost imposibil să găsesc filme cu și despre mașini la aceeași scară, astfel că 
demersul s-a limitat la găsirea unor filme care, fără a face din asta un subiect principal, au ca 
protagonist indirect autoturisme. Am apelat la propriile mele cunoștințe cinematografice, dar 
și la tot felul de liste ad-hoc găsite pe internet și am ajuns la o mână de filme pe care le-aș pu-
tea numi filme românești cu mașini, fără a pretinde că ar putea fi o listă cuprinzătoare, ori că 
un asemenea criteriu ar putea într-adevăr fi aplicat până la capăt cinematografiei românești. 
Acestea sunt Singurătatea florilor (1975, r. Mihai Constantinescu), Angela merge mai depar-
te (1981, r. Lucian Bratu), Cursa (1981, r. Mircea Daneliuc) și Raliul (1984, r. Mircea Drăgan).

 

Pot doar specula că imposibilitatea depistării unui curent asemănător în filmul românesc se 
datorează unor factori politico-economici, culturali, dar și de infrastructură care țin de regimul 
politic anterior. Industria automobilă românească s-a concentrat în principal pe producția de 
vehicule utilitare: tractoare, basculante și altele. Mașinile de uz personal produse sub nume-
le de Dacia, care erau practic modele Renault, realizate de România prin acord economic cu 
Franța, au fost produse începând cu 1968, primele autoturisme fiind realizate începând cu 
1969. Mașinile, cel puțin în prima parte a producției au fost rezervate nomenclaturii și orga-
nelor importante ale partidului. Obținerea unui autoturism în Republica Socialistă România. 
era un lucru complicat, care denota mai degrabă un statut bun în societate și care nu avea 
în niciun caz potențialul de a obține statutul de instrument de contra-cultură, al rebeliunii 
tinerilor - cum se întâmpla în occident - fiind practic inaccesibil acestora. Un alt element care 
împiedica ridicarea mașinii la statutul ei simbol, valabil în State, era lipsa unei infrastructuri 
adecvate. Cu alte cuvinte, degeaba aveai mașină, dacă nu aveai ce să faci cu ea. Astfel, 
nu e de mirare că din cele patru filme menționate mai sus, două (Singurătatea…, Angela…) 
au în prim plan mașini de taxi, unul (Cursa) o utilitară, iar cel de-al patrulea, mașini de raliu. 

Prin urmare, dorința de adaptare a filmului la un context românesc trebuia să vină pe o altă 
palieră și anume cea a cascadoriei. Admirația lui Tarantino pentru cinemaul cu c mic nu pu-
tea să nu vină la pachet cu pasiunea lui față de nenumiții cinematografiei de pretutindeni. 
Alegerea în Death Proof a unui protagonist cascador prevestea povestea lui A fost odată 

la... Hollywood / Once Upon a Time in Hollywood (2019), unde nostalgia pentru anii ’70 ai 
Hollywood-ului l-a dus pe Tarantino să recreeze acel univers, urmărind povestea unui actor 
de seriale de western - care sunt menționate și în Death Proof, în momentul în care Mike 
cascadorul își povestește highlight-urile carierei - și pe aceea a cascadorului său, partener 
de aventură într-un Hollywood în stare de degradare, care dă naștere crimelor Tate. 

Cultura cascadoriei în România a fost mult mai răspândită decât cultura automobilelor și prin 
urmare, reprezintă un mai potrivit punct de plecare în demersul adaptării unui film ca Death 
Proof. Cum înainte de ’89 nu există filme care să vorbească despre cascadori, singurul film 
care atacă acest subiect e Șobolanii roșii (1991, r. Florin Codre), un film nouăzecist marcat 
de aversiuni puternice față de regimul politic care tocmai fusese înlăturat. Șobolanii spune 
povestea lui Ștefan (Lucian Nuță), șeful unei echipe de cascadori din care mai fac parte pri-
etenii săi Șony (Bogdan Vodă) și Stavros (Șerban Ionescu). Ștefan părăsește școala de arte 
și se alătură echipei de cascadori. Prototip macho și dintr-o bucată, el intră într-o confrun-
tare fizică cu un securist care îl urmărea și este anchetat de procuratură. Ștefan are o serie 
de conflicte cu autoritățile, jucând rolul eroului înțelept și tare împotriva unor obtuzi spălăciți, 
reprezentați de partid. Cutremurul din 1977 îl găsește, alături de alți cascadori, în casa inex-
plicabil de boemă și grandioasă în care trăiește, iar singurul care moare e Stavros. Ștefan își 
găsește iubirea într-o fată angelică, care rămâne însărcinată și care moare pentru că apar o 
serie de complicații cu fătul, iar medicii (indubitabil mânați de aceeași ideologie de stat) re-
fuză să o ajute. După 1989 Ștefan are un șoc când află adevărul despre nomenclaturiștii și 
securiștii care îl anchetaseră. Șobolanii e primul film românesc realizat din proprie inițiativă 
și cu fonduri proprii. Povestea filmului pare a fi un fel de autoficțiune pe baza vieții regizorului 
însuși. Deși nu a îmbătrânit prea bine, din film se poate extrage, cu o privire documentară, 
modul în care foștii cascadori ai epocii de aur se văd pe ei înșiși, ca niște bărbați self-made, 
niște haiduci care trăiau la limita dintre viață și moarte, eroii din spatele eroilor, care pe pla-
tou înfruntă moartea, iar în viața de zi cu zi petrec, chiuie și joacă mai hedonist decât grecii. 

O altă sursă de documentare în această privință e colecția de povestiri-jurnal a lui Aurel 
Grușevschi Din lumea unui cascador. O carte mai mult sau mai puțin ambițioasă din punct 
de vedere formal, cu tente de banalitate, care reușește să creeze însă un tablou ceva 
mai larg în legătură cu cultul cascadoriei în România. Textele lui Grușevschi, care par să 
fi apărut inițial în revista Cinema, după cum chiar el notează adesea în povestiri, încep 
întotdeauna cu scopul de a relata cititorilor câte-o aventură de la filmare, pe care naratorul 
o leagă cel mai adesea de câte o învățătură de minte. Naratorul descrie primejdiile, dar și 
frumusețea meseriei de cascador. De la sărituri de pe clădiri în flăcări, la alergat prin teren 
minat cu explozibil plantat de echipa pirotehnică și accidente pe cal, Grușevschi reușește 
rar să spargă monotonia relatării la persoana întâi, care e combinată cu comentarii auctori-
ale. Firul roșu al cărții reprezintă poziționarea naratorului față de meserie, care se schimbă 
pe parcursul cărții, odată ce apar îngrijorări legate de propria lui stare fizică. Una dintre cele 
mai mari atribute ale meseriei de cascador pe care o sustragem din roman e colegialitatea. 
Ultima povestire a romanului are loc într-un autobuz plin de cascadori care merg la o filma-
re, unde practic rezidă chintesența traiului primejdios la comun.

Cultul cascadoriei în România refuză o reinterpretare precum cea propusă aici și din cauza 
specificul filmelor în care aceasta era necesară. Dorința de a crea o mare epopee cine-
matografică românească a însemnat că o bună parte a producției autohtone de film s-a 
bazat pe subiecte istorice sau de război, iar în interiorul acestor filme, majoritatea foloseau 
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cascadori călare. Dacă am fi complet sinceri, adaptarea Death Proof la România, l-ar avea 
pe protagonist încercând să omoare fetele nu din mașină, ci de pe cal. De aceea, am optat 
pentru un canon ușor mai romanțios și atipic din care să extrag inspirația - făcând un salt 
mental destul de mare pentru a putea traduce un element precum Dodge Challenger-ul alb 
pe care cel de-al doilea grup de fete îl conduce în Death Proof (o trimitere directă la Va-
nishing Point), la Dacia 1310 ITB condus de Toma Caragiu în Singurătatea Florilor, pe care 
o iau cel de-al doilea grup de fete în adaptarea mea.

Death Proof din punct de vedere narativ
Filmele lui Tarantino sunt în general dificil de înscris în niște parametri narativi cla-
sici. Dar spre deosebire de alambicata narațiune și schemă de personaje a lui Pulp 
Fiction (1994), care e adesea dată ca exemplu atipic în manualele de scenaristi-
că, particularitățile narative ale lui Death Proof își au rădăcinile în cu totul altă parte. 

Cum discutam și mai devreme, D.P. e o pastișă a filmelor de serie B, slasher și carsploi-
tation. Logica producției filmelor de serie B a venit ca o nevoie de a testa/iniția echipe de 
creație în interiorul studiourilor americane. Pe de o parte, regizori, operatori, actori, sunetiști 
și chiar și scenariști, își încercau/ demonstrau talentul în producții cu buget redus, având 
oportunitatea să muncească, iar pe de altă parte, studiourile primeau în material pe care 
îl puteau distribui împreună cu filme de serie A, ca double-features, sau pe cont propriu. 
Teoria de film care redescoperă și discută filmele de serie B o face adesea printr-o grilă de 
interpretare ce denotă o sensibilitate aparte. Ele nu pot fi judecate după standardele clasice 
de eficiență a producției, a le privi astfel presupune ignoranță din partea spectatorului. Ce 
trebuie urmărit e mai degrabă efectul pe care aceste filme le au la vizionare, în raport cu o 
nouă sensibilitate. Un foarte bun exemplu al unei astfel de abordări o reprezintă discursul 
teoretic care se învârte în jurul filmului Cobra Woman (1944, r. Robert Siodmak) și care 
pune în discuție camp-ul accidental.

Death Proof e un film în două părți, care își tratează personajele în maniera filmelor horror. 
Prima parte a filmului are loc în Texas și spune povestea unui grup de trei fete, Arlene 
(Vanessa Ferlito), Jungle Julia (Sydney Tamiia Poitier) și Shanna (Jordan Ladd), prietene 
vechi, care petrec câteva zile în orașul lor natal. Ele ies în oraș într-o vineri seară să se 
distreze, să bea și să fumeze iarbă, schepsis-ul fiind că Julia, care e o faimoasă DJ-iță 
locală, a făcut un anunț la radio în care spunea că iese cu fetele în oraș și că lângă ea o 
să fie toată seara Butterfly, adică Arlene. Ea îndeamnă ascultătorii mai îndrăzneți care le 
zăresc, să se apropie de Arlene, să-i cumpere o băutură și să-i recite un fragment dintr-o 
poezie de T.S. Eliot, iar, la schimb, Arlene le va face un lap dance. Bineînțeles că Arlene 
nu bănuiește nimic. Dar se pare că unul dintre ascultători a luat lucrurile foarte în serios. E 
vorba de Mike cascadorul (Kurt Russell), care apare la barul unde sunt fetele. El pare a fi 
un tip de treabă și carismatic, deși în prima parte a filmului îl văzusem în maniera în care 
sunt prezentați monștrii/criminalii în filmele de groază (obscurizat, în umbre, făcând gesturi 
mici, dar simbolice). Dialogul, pentru care Tarantino este faimos, ocupă în D.P. o foarte 
mare bucată de timp pe ecran. Miza lui Q.T în acest film pare a fi să se lăfăie în schimburi 
quirky și excentrice de replici care imită stilizat, așa cum numai Tarantino își poate imagina, 
o bârfă continuă între fete. Pe scurt, după niște lap dance, virgin Pina Colada și Rock n’ 
Roll, Mike își arată adevărata față. Le urmărește pe fete cu mașina și intră în ele frontal, la 
viteză maximă. Secvența impactului e realizată în manieră clasică Tarantino. Coliziunea e 
repetată de câteva ori, ca o reluare la fotbal după gol, astfel că vedem cum e distrus fiecare 

corp de mașina lui Mike. Fetele mor instant, în timp ce Mike, a cărui mașină e securizată 
pentru cascadorii a.k.a death proof, scapă cu viață. 

Cea de-a două parte a filmului e o variațiune pe aceeași temă. Mike e din nou pus pe rele, 
însă de data asta are de-a face cu o niște tipe mai pe fază, două dintre ele fiind cascadoare 
la rândul lor. Vânătorul se transformă repede în vânat, iar Mike se străduiește din răsputeri 
să scape. Avem parte de o urmărire de zile mari, la finalul căreia fetele reușesc să-i răstoar-
ne mașina și ucidă pe cascador.

În loc de „pus la sertar”. 
Proiectul de adaptare a scos la iveală mai curând neajunsuri decât descoperiri inedite în 
interiorul cinematografiei românești pre-decembriste. Era și de așteptat în fața unui demers 
atât de străin ca logică față de producțiile naționale. Deși descoperirea unui artefact de tipul 
Din lumea unui cascador a lui Aurel Grușevschi nu e puțin lucru, dificultatea de a naviga 
pistele, sau, mai curând, multiplele drumuri închise care se ivesc în scormoneala prin cutii, 
pot pune capăt destul de repede unui demers de tipul acesta. Intertextualitatea, reflexivita-
tea și aluzionismul, care vin la pachet și cu o doză de fetișism, atât de prezente în bagajul 
cinematografiei Statelor Unite, rămân până în prezent de neatins la noi. Unul din principalii 
factori care contribuie la asta e aversiunea care încă se mai perpetuează față de producțiile 
perioadei socialiste. Atât de mult lipsește ori „materia primă” ori disponibilitatea ei, încât un 
serial precum Comrade Detective (2017, creat de Brian Gatewood și Alessandro Tanaka), 
care promite să ofere spectatorilor o privire asupra producțiilor de televiziune din fostul bloc 
estic, inaccesibile până atunci, fiind ascunse în spatele cortinei de fier, a fabricat propriul 
său found footage optzecist pentru a scoate din el o bombă de coolness buddy cop, plin de 
cioace și trimiteri la ideologia de stat. Postmodernismul caracteristic lui Tarantino vine din-
tr-o suprasaturare a pieței de consum, dintr-o masă atât de covârșitoare de conținut, încât 
el e capabil deopotrivă să creeze și să integreze identități și gusturi dintre cele mai diverse 
în industria de divertisment. 

Cred că unul dintre cele mai importante lucruri cu care pleci ca spectator activ de la Death 
Proof, e genul de proces de learning by watching pe care îl are Tarantino, un regizor autodi-
dact, a cărui unicitate în cinema vine din măiestria cu care remixează cantitatea enormă de 
material filmic consumat. E drum lung până ca industria noastră să poată deveni conștientă 
de sine. Însă, asta nu se poate întâmpla până când istoria filmului românesc nu este adap-
tată, trecută printr-un revelator fără prejudecăți și făcută apoi disponibilă în adevărata sa 
diversitate. Iată de ce un proiect precum Arhiva Activă, care descoperă și prezintă unui pu-
blic, fie el și restrâns, producții inedite, care în unele cazuri nu au fost vizionate de la lansa-
re, este absolut admirabil din acest punct de vedere (și nu numai). Avem în față o industrie 
care a renăscut odată cu Noul Val și care devine din ce în ce mai diversă, dar care se află 
încă într-o pruncie paradoxală, pentru că a început cu maeștrii. Poate că nu e nici locul, nici 
timpul pentru a lua în considerare o perspectivă precum cea propusă în eseul de față. Marile 
momente de reflexivitate, de aluzionism în istoria cinemaului au fost date fie de panică, su-
prasaturare sau îmbâcsire a sistemului de producție, iar cinematografia românească se află 
într-un punct de dezvoltare și nu are nevoie de așa ceva momentan. Însă, dacă în căutarea 
autenticității auctoriale, sau dimpotrivă, a formatului mainstream optim, se omite conștiința 
faptului că lucrurile despre care vorbim fac parte din ceva mai larg decât imediatul pragma-
tic, riscăm să nu înțelegem uneltele pe care le avem pentru a clădi direcții noi, de a contura 
voci dintre cele mai diverse care să îmbogățească mai departe bagajul cinematografic local. 



Top 10 FM 

Într-un spirit mai puțin ambițios decât celebrele liste canonice de 
100 cele mai bune filme, ne-am gândit că într-un număr despre canon ar fi 
potrivit să înaintăm propriile propuneri de filme pe care le-am considera, 
în mod individual, filme esențiale. Miza exercițiului a fost să descoperim 
dacă se poate citi vreun fel de suflu al generației noastre din ceea ce 
propunem și dacă e ceva ce ne rămâne din alte canoane - dar și să ofer-
im un spațiu unor filme care poate altfel scapă atenției unui public larg. 

Fiecare redactor a avut libertatea să își aleagă considerentele pro-
priului canon și un frustrant număr de 10 filme și două menți-
uni speciale, negociate atunci când ne-am dat seama de im-
posibilul misiuniii. Cu siguranță, aceste liste ascund rezumări, 
sacrificii, trădări și compromisuri personale și nu pot fi atotcu-
prinzătoare. Rămâne la alegerea fiecărui redactor dacă își consideră 
propriul top absolut. Câțiva redactori au refuzat să participe la exercițiu.
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Andreea Chiper

Bun, am sucit și răsucit top-ul ăsta până la greață, apoi am renunțat și m-am luat după in-
tuiție, pentru că altfel n-aș fi reușit s-o scot la capăt. Am păstrat filme care m-au emoționat 
până la lacrimi, până la fiorii reci de pe șiră, care mi-au făcut mintea vraiște sau m-au para-
lizat de extaz, pe care le văd cu ochii minții de fiecare dată când pun mâna pe o cameră de 
filmat. Pe unele încă le visez noaptea. În fine, mai și exagerez, dar tocmai pentru că a fost 
atât de greu, o să enumăr aici câteva din regretele prilejuite de acest top: l-am lăsat deo-
parte pe Almódovar, dar Carmen Maura din filmele lui (o zeiță, dumnezeule) n-o să moară 
niciodată în sufletul meu; și pot să spun același lucru despre Altman și Elliott Gould. Cas-
savetes și Gena sunt și vor fi demenții mei favoriți din toată lumea. Mizoguchi o să mă facă 
mereu să mă chircesc de durere, iar din toate jurnalele l-am păstrat numai pe-al lui Perlov, 
deși Anne Charlotte Robertson și Jonas Mekas mă pot răvăși la fel de bine. Mabuse al lui 
Lang va fi întotdeauna coșmarul meu de vis, iar Dekalogul lui Kieslowski realitatea mea de 
coșmar preferată. Pe Hawks o să-l ador până la moarte pentru că m-a învățat să flirtez. De 
Godard îmi pare cel mai rău, dar în filmele lui e tot cinemaul lumii, deci oricum n-aș fi putut 
alege unul singur. Parce que tu me parles avec des mots, que moi je te regarde avec des 
sentiments. Atât.

P.S.: în afară de Perlov, ordinea e irelevantă.

Dalesia Cozorici

Filmele din listă oscilează cu anumite excepții în jurul unui tip de cinema mai intros-
pectiv față de unul tradițional (care este la fel de fundamental pentru mine), iar ale-
gerea lor stă la baza a două considerente. O dată pentru că m-au ajutat să înțeleg 
formele pe care cinemaul le poate adopta în mod deliberat, iar apoi pentru că stilul 
lor comunică o ambiție, pe care o recunosc a fi prea invizibilă, sau cel puțin tratată 
pe ocolite în comparație abordările frecvente sau canonice. În această paralelă se 
poziționează de o parte și de alta mulți cineaști - însă, fiind constrânsă de un număr 
de titluri, acestea sunt:

1. Jurnal / Yoman (1983, r. David Perlov)

2. Too Early /Too Late / Trop tôt, Trop tard (1982, r. Jean-Marie Straub, 
Danièle Huillet)
3. Videograme dintr-o revoluție/ Videogramme einer Revolution (1992, 
r. Harun Farocki, Andrei Ujică)

4. Sindromul astenic / Astenicheskij Sindrom (1989, r. Kira Muratova)
5. Close-up (1990, r. Abbas Kiarostami)
6. Céline și Julie se plimbă cu barca / Céline et Julie vont en bateau 
(1974, r. Jacques Rivette)
7. Din Est / D’Est (Chantal Akerman, 1993)

8. Prigionieri della guerra (1995, r. Yervant Gianikian, Angela Ricci 
Lucchi)
9. Secvențe (1982, r. Alexandru Tatos)
10. La ciénaga (2001, r. Lucrecia Martel)

Mențiuni speciale:
La jetée (1962, r. Chris Marker) 
When I Will Be Dictator / Quand je serai dictateur (2013, r. Yaël André) 

        
1. The Mourning Forest / Mogari no mori  (2007, r. Naomi Kawase)
2. The Gleaners and I: Two Years Later / Les glaneurs et la glaneuse... 
deux ans après (2002, r. Agnès Varda)
3. Clouds of May / Mayıs Sıkıntısı (1999, r. Nuri Bilge Ceylan)
4. The Green Ray / Le rayon vert (1986, r. Éric Rohmer)

5. Daughter of the Nile / Ni luo he nyu er  (1987, r. Hou Hsiao-Hsien)

6.  Kaili Blues / Lu bian ye can  (2015, r. Bi Gan)

7. Elevator to the Gallows / Ascenseur pour l’échafaud (1958,  r. Louis 
Malle)
8. Viridiana, (1963, r. Luis Buñuel)
9. Kuroneko (1968, r. Kaneto Shindo)
10. Suzaku / Moe no Suzaku (1997, r. Naomi Kawase)

Mențiuni speciale:
Sansho the Bailiff / Sansho dayu (1954, r. Kenji Mizoguchi)
Grbavica, (2006, r. Jasmila Žbanić)



104 105

To
p 

10

To
p 

10

Dora Leu

Singurul principiu al acestui top e că deja probabil nici nu mai e valabil. Dacă mă veți între-
ba acum, cu siguranță vă voi da o altă listă de filme. Sigur va fi alt film de Rohmer. De altfel, 
a găsi doar zece filme e pur și simplu un gest criminal comis împotriva cinema-ului. Câte 
filme pot scăpa unui astfel de exercițiu. Topului meu îi scapă Bresson, scapă Cassavetes, 
scapă Godard, scapă Chantal Akerman, scapă Kieslowski, scapă Hou Hsiao-hsien, scapă 
Tsai Ming-liang, scapă poate Haneke, scapă inclusiv frații Safdie. Cine știe ce biet geniu 
îmi mai scapă. În mod rușinos scapă și cinema-ul românesc din acest top, dar din fericire 
știu că numărul acesta include și un text de-al meu despre Mircea Săucan cât să îmi spăl 
păcatele (adică aș fi ales Meandre, 1966). Pe cât lista adună filme la care țin și care m-au 
marcat în mod particular, pe atât recomandarea mea e ca ea să fie mai degrabă citită ca 
listă de autori. Ce aș mai putea spune e că lista nu coincide perfect cu una de filme prefe-
rate, ci a căutat mai degrabă filme pe care mi-aș dori ca și alții să le vadă. Cele 12 filme îmi 
lansează și mie o provocare - mă întreb câte și care din aceste filme își vor menține locul 
pe vreme ce îmbătrânesc. De care filme voi ține cu dinții, cu spume la gură, peste încă 25 
de ani? Mă întreb și ce iluzie probabil oferă selecția acestor filme despre mine - un anume 
cineva cunoscut mi-ar fi spus că asta e o listă cu filme „miau-miau”. 

P.S.: Ordinea e presque aleatorie.

1. Walden (1968, r. Jonas Mekas)

2. Katatsumori (1994, r. Naomi Kawase)
3. Death By Hanging / Kōshikei (1968, r. Nagisa Oshima)
4. La jetée (1962, r. Chris Marker)

5. A Brighter Summer Day (1991, r. Edward Yang)
6. Tratat despre bale și eternitate / Traité de bave et d’éternité (1951, 
r. Isidore Isou)

7. Naked (1993, r. Mike Leigh)
8. Close-up (1990, r. Abbas Kiarostami)

9. Wall Engravings / Au pan coupé (1968, r. Guy Gilles)
10. L’ami de mon amie (1987, r. Éric Rohmer)

Mențiuni speciale:
Toni Erdmann (2016, r. Maren Ade)
Maeve (1981, r. Pat Murphy)

 Emil Vasilache 

Filme bune, filme diferite, filme cult, care pentru mine au schimbat paradigma și s-au se-
dimentat ca repere. Filme care se pretează a fi date pe sub mână, chiar dacă ele nu sunt 
ascunse, fiind văzute cel mai bine neconvențional.

1. M (1931, r. Fritz Lang)

2. Berlin Alexanderplatz (1980, r. R. W. Fassbinder)

3. Legătura / The Connection (1961, r. Shirley Clarke) 
4. Frumoasa mea spălătorie / My Beautiful Launderette (1985, r. 
Stephen Frears)
5. A fost sau n-a fost? (2006, r. Corneliu Porumboiu)
6. Copii din cartierul somnului / Kinder der Schlafviertel (2005, r. 
Korinna Krauss)

7. Christine (1987, r. Alan Clarke)

8. L’Amour l’après-midi (1972, r. Éric Rohmer)
9. Vânătoare (2017, r. Alexandra Balteanu)
10. Fantome / Gespenster (2005, r. Christian Petzold)

Mențiuni speciale:
Kuhle Wampe or To Whom Does the World Belong? / 
Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt? (1932, r. Slatan Dudow)
Cele 400 de lovituri / Les quatre cents coups (1959, r. François Truffaut)
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Iulia Necșulescu

Pentru mine, cinemaul este profund personal. Detest ierarhiile de filme care se pretind a 
fi  obiective, motiv pentru care acest top este asumat subiectiv. Iubesc camp-ul, comediile, 
melodramele, jurnalele și documentarele sfâșietoare. Îmi plac atât filmele asumat feministe 
(To Be a Woman), cât și cele care pică cu brio testul Bechdel (The Women). Ador în egală 
măsură filmele escapiste (The General), cât și cele dureros de realiste (For Sama). De 
cele mai multe ori, filmele care mă ating nu prezintă inovații estetice deosebite - cu excep-
ția a două titluri (Privilege și Tongues Untied), majoritatea celor din această listă prezintă 
narațiuni clasice, chiar previzibile. Ceea ce caut în schimb este mă emoționez și să trăiesc 
prin filme și nu mi-e deloc rușine de asta. Momentul în care voi fi capabilă să văd orice film 
complet detașată va fi momentul în care voi fi încetat să iubesc cinemaul. 

Petra Torsan

Nimic mai vechi de 1937, nimic mai nou de 2015, patru titluri din SUA, niciun documentar. 
Privesc my top 10-ul de la 20 de ani cu un ochi obiectiv și văd pe cineva interesat de povești 
de genul cum e să trăiești cu tine însăți/însuți și cu alții (cu vreo două-trei excepții), apoi îl 
privesc subiectiv și mă uit la toate căutările mele de până acum și felul mai mult sau mai 
puțin inconștient în care am ajuns să-mi scriu eu poveștile, deseori cu gândul fugindu-mi la 
aceste 12 filme foarte dragi mie.
 

1. Femeile / The Women (1939, r. George Cukor)
2. Făptași necunoscuți / I soliti ignoti (1958, r. Mario Monicelli)
3. Sherman’s March (1985, r. Ross McElwee)
4. Burden of Dreams” (1982, r. Les Blank)
5. Privilege (1990, r. Yvonne Rainer)

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

7. Film pentru Sama / For Sama (2019, r. Waad al-Kateab, Edward 
Watts)
8. Mecanicul generalei / The General (1926, r. Buster Keaton)

9. Velvet Goldmine (1998, r. Todd Haynes)
10. Magazinul de după colț / The Shop Around the Corner (1940, r. 
Ernst Lubitsch)

1. Sleepless Nights Stories (2011, Jonas Mekas)
2. Blow Up (1966, r. Michelangelo Antonioni)

3. Margarete / Sedmikrasky (1966, Věra Chytilová)
4. Night on Earth (1991, r. Jim Jarmusch)
5. Irma Vep (1996, r. Olivier Assayas)
6. Vânătoarea / Jagten (2012, r. Thomas Vinterberg)
7. Aferim! (2015, r. Radu Jude)

8. Invitation to a Journey / L’invitation au voyage (1937, r. Germaine 
Dulac)
9. The Wind Will Carry Us / Bad ma ra khahad bord (1999, r. Abbas 
Kiarostami)
10. Trei femei / Three Women (1977, r. Robert Altman)

Mențiuni speciale: 
Mulholland Drive (2001, r. David Lynch)
Oslo, 31 august / Oslo, August 31st (2011, r. Joachim Trier)Mențiuni speciale: 

Tongues Untied (1989, r. Marlon Riggs)
To Be a Woman (1951, r. Jill Craigie)
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 Ramona Aristide

M-am întrebat dacă nu cumva canonul e o formă de teritorializare ce afirmă posesia, listele
niște simple bonuri de achiziții în hypermarket-ul cinematografiei. Am privit cu dezamăgire
spre impulsul meu nătâng de a colecționa, de a înregistra, de a fetișiza filmul ca pe o marfă,
mai ales cinemaul hiper semnalizat, cel american, inevitabil în dauna celui european și cu 
atât mai mult în dauna celui asiatic. M-am dus înapoi la listele din adolescență doar pentru 
a descoperi pactul tacit al cinefiliei cu capitalismul, arbitrajul părtinitor și capricios prin care 
erau defrișate teritorii cinematografice și reduse la tăcere voci marginale și/sau obscure. 
Listele nu erau niciodată nevinovate pentru că ele întotdeauna operau prin discriminare. 
După o vreme de revoltă, după ce am ars toate listele din capul meu, m-am liniștit. Într-o 
plimbare prin Londra, am descoperit Close Up, un spațiu formidabil în care se proiectau 
filme mai puțin cunoscute, care dispunea și de o bibliotecă cu cărți de teorie, critică și istorie 
a filmului și de o colecție destul de mare de filme pe DVD, organizată pe țări. Acolo am avut 
cele mai mari cine-revelații, mai cu seamă în zona slow cinema, de film arthouse și expe-
rimental. Top-ul meu e influențat mai ales de efervescența acelei perioade, la care se mai 
adaugă și câteva revelații pe care mi le-a adus facultatea de film, mai ales cursul de film 
de avangardă al lui Andrei Rus - un experiment vizual eclectic compus din micronarațiuni: 
Cântecul de noapte al câinelui (1983, r. Gábor Bódy) și un film utilitar cum nu ți-ai putea 
închipui vreodată că poate fi unul din acest gen: Alerta (1967, r. Mircea Săucan).

1. Fără soare / Sans soleil (1983, r. Chris Marker)
2. Calul din Torino / A torinói ló (2011, r. Béla Tarr, Ágnes Hranitzky)

Ștefan Ristea

N-aș putea să mă rezum nici măcar la un „top 100 filme preferate”, așă că aleatoriul a 
jucat un rol important în procesul meu de selecție. Un top cu aspirații ceva mai obiective 
nici n-aș îndrăzni. Fiind într-o căutare constantă, acesta s-ar schimba de la o săptămână 
la alta în funcție de ce capodopere (re)descopăr. Am ales doar filme revăzute recent, care 
au stârnit în mine emoții la fel de puternice ca prima dată. M-am limitat la un singur film per 
regizor și, în cazul lui Ozu și a lui Kubrick, am preferat să merg pe ceva mai rar menționat și 
deseori eclipsat de restul filmografiei lor foarte solide. Deși am ales filme din doar patru ci-
nematografii naționale, a ieșit totuși o listă satisfăcător de eclectică: un documentar verbos 
(Juvenile Court) lângă un mediumetraj aproape lipsit de dialog (La cabina), un horror mut 
impresionist (Prăbuşirea casei Usher) alături un horror gotic technicolor (Masca morții roşii) 
și un film de-o opulență irefutabilă (Moartea şi impozitele) lângă un gendai-geki modest 
axat pe clasa muncitoare (Arigato-san).

1.  The Hole / Le trou (1960, Jacques Becker)
2. Prăbuşirea casei Usher /  La chute de la maison Usher (1928, r. Jean 
Epstein)

3. Moartea şi impozitele / What a Way to Go! (1964, r. J. Lee Thomp-
son)
4. An Inn in Tokyo / Tokyo no yado (1935, r. Yasujiro Ozu)

5. Mr. Thank You / Arigato-san (1936, r. Hiroshi Shimizu)

6. Juvenile Court (1973, r. Frederick Wiseman)
7. Jaf la hipodrom / The Killing (1956, r. Stanley Kubrick)

8. La cabina (1972, r. Antonio Mercero)
9. Călătoria lui Chihiro / Spirited Away (2001, r. Hayao Miyazaki)
10. Masca morții roşii / Masque of the Red Death (1964, r. Roger 
Corman)

Mențiuni speciale:
Ace in the Hole (1951, r. Billy Wilder)
Crumb (1994, r. Terry Zwigoff)

3. Dogville (2003, r. Lars von Trier)
4. Gustul cireșelor / Ta’m e guilass (1997, r. Abbas Kiarostami)

Mențiuni speciale:
Alerta (Mircea Săucan, 1967) 
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

5. Cântece de la etajul II / Sånger från andra våningen (2000, r. Roy 
Andersson)
6. Cântecul de noapte al câinelui / Kutya éji dala (1983, r. Gábor Bódy)
7. Îngerul exterminator / El angel exterminador (1962, r. Luis Buñuel)
8. O femeie dominată / A Woman Under the Influence (1974, r. John 
Cassavetes)
9. Flăcări / Flammes (1978, r. Adolfo Arrieta)

10. Copilul lui Rosemary / Rosemary’s Baby (1968, r. Roman Polanski)
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Timp peste lucruri
interviu cu Vlad Petri

Undeva prin aprilie, m-am întâlnit cu Vlad Petri și am cotrobăit prin diverse 
amintiri, frânturi de lumi, mici universuri pierdute și regăsite, un fel de arhi-
vistică a memoriei, plină de haos dar și de farmecul inevitabil al haosului. 
Înainte să intrăm propriu-zis în interviu, am pălăvrăgit un pic despre cinema, 
viață și fotografie. 

Andreea Chiper: Dacă tot am vorbit până acum despre fotografie, spune-mi cum ai ajuns 
la cinema. Povestește-mi cum a fost mai întâi cu fotografia şi mai apoi cu cinemaul. Și dacă 
lucrurile s-au întâmplat în ordinea asta.

Vlad Petri: Nu au fost în ordinea asta. În perioada liceului aveam o cameră, împrumutată 
de la nişte prieteni, cu care îmi aduc aminte că tot filmam prin liceu, pe la cursuri, când mai 
erau concerte în oraş. De atunci a început pasiunea cu filmatul, cumva. Aveam o cameră 
d-asta veche cu un bec de 120 pe ea şi ştiu că-i orbeam pe oameni cu becul ăla, era ca un 
bliţ continuu. Era o tehnologie mai veche. Altfel nu aş fi putut înregistra noaptea. Îmi aduc 
aminte că erau concerte la Bistriţa, era un bar, Barul Europa, un nume predestinat, înainte 
de intrarea în UE. Acolo mai erau concerte seara, primele concerte ale Adei Milea, iar eu 
veneam cu camera asta, cu becul ăsta oribil. Apoi am ajuns în Bucureşti și am dat la o 
facultate unde nu-mi plăcea nimic din ce se întâmpla, la ASE. Plecam de la cursuri la cine-
matecă să văd filme. Îmi aduc aminte şi primul film văzut acolo, Faleze de nisip (1982) de 
Dan Piţa, care mi-a plăcut atunci foarte mult. Îmi plăcea să intru acolo, să stau pe întuneric 
şi să văd filme. După aia am făcut un fel de cursuri de pregătire cu un operator de la PRO 
TV, cred că de la el am primit primul film foto şi am început să fotografiez. Ştiam că pentru 
UNATC trebuie să mă apuc serios de fotografie. Dar cu imaginea statică aveam o relaţie şi 
mai veche, când eram copil proiectam filme acasă la bunici, îi strângeam pe copiii din car-
tier şi proiectam diafilme, cu animăluţe, cu Bălănel şi Miaunel, cu pompieri. În perioada de 
dinainte de ‘90 erau diafilme cu 24 de cadre, câte un cadru static cu o poveste, îmi plăcea 
mult ideea de proiecție. Deci cumva le îmbinam şi am început serios să fac fotografie după 
ce am venit în Bucureşti, cu doi ani înainte de UNATC.

A.C: Anii de şcoală cum au fost?

V.P: Luând-o cu începutul, era perioada asta când eram în Bucureşti şi mergeam la Cine-
matecă. Am început un an pregătitor, unde i-am întâlnit pe Sorin Botoşeneanu şi pe Petre 
Petrescu. El era asistentul lui Florin Mihăilescu şi ambii vorbeau cu multă pasiune, era o 
plăcere să stai lângă ei, să descoperi lucruri şi să vezi filme. A fost aşa, treptat-treptat. Mă 
gândeam doar la film în perioada aia. Începusem să mă gândesc doar la film şi îmi doream 
foarte mult să fac facultatea asta. Îmi aduc aminte de prima întâlnire cu Sorin: eram într-o 
clasă şi ne-a dat nişte fotografii. Am tras random dintr-un teanc şi a trebuit să scriem o po-
veste despre ce vedem acolo. Era un exerciţiu total nou, eu veneam de la un liceu cu profil 
de informatică din Bistriţa unde nu prea erai învăţat în ideea de a gândi liber, nu era foarte 
la modă în perioada aia. Erau primii ani ’90, după Revoluţie. Un pic junglă. La cursul ăsta 
cu Sorin era prima dată când simţeam că putem să ne folosim creativitatea pentru a lega 
textul cu imaginile. Era şi un pic de frică să nu greşim, deşi nu era cazul. După aceea au Interviu



112 113

In
te

rv
iu

In
te

rv
iu

fost cursurile de pregătire, iar în paralel am continuat cu fotografia și cu vizionările de filme 
şi așa s-au legat lucrurile.

A.C: Cum a venit documentarul în ecuaţia asta, cumva din prima, având în vedere legătura 
cu Sorin? Sau erai chitit pe ficţiune iniţial?

V.P: La început eram chitit pe ficţiune, cred că mai târziu a apărut documentarul. Eram 
interesat de partea asta de compoziţie, de lumină, destul de academică; îl aveam profesor 
pe Florin Mihăilescu, pentru care întotdeauna imaginea a fost o chestie foarte importantă în 
film. Un profesionalism care impunea o împărţire a domeniilor, ni se spunea să nu ziceam 
niciodată „director de imagine” - care era numai în televiziune, ci „director de fotografie”. 
Titulatura de „director de fotografie”, pentru că lucram cu fotografia. Dar exista un fel de pre-
siune de a face imaginea aia să arate cât mai bine, punând accentul pe lumină. Asta era. 
Mie nu-mi plăcea asta cu pusul luminii, eram şi încă sunt destul de obsedat de compoziţie. 
Cumva era important, dar mi se părea că durează prea mult până pui lumina, trebuie să ai 
electricieni şi să le spui ce să facă. Am tot respectul faţă de directorii de fotografie, dar nu 
mă vedeam pe mine făcând asta. De aceea mi s-a părut cumva o oprelişte. Îmi plăceau 
echipele mici și îmi plac în continuare, iar filmul de ficţiune înseamnă de multe ori o echipă 
mare şi multe decizii importante. Cred că în momentul când mi-am dat seama că e foarte 
important subiectul, e foarte important despre ce e filmul ăla, atunci am început să-mi pun 
întrebări legate de partea de imagine, de ceea ce înseamnă să fii director de fotografie. De 
multe ori încerci să faci cea mai bună imagine pentru un anumit subiect, aşa cum discuţi 
şi cu regizorul, dar cred că tematica e foarte importantă, înainte să pui bazele imaginii pro-
priu-zise. Într-un fel, eram învăţaţi ca indiferent de subiect, noi să facem imaginea bună şi 
în momentul când mi s-a părut că nu-i suficient, am început să devin mai autor, să fiu mai 
pasionat. Și mai autor puteam să fiu în fotografie. Mult timp în şcoală am fost mai apropiat 
de fotografie şi mai interesat să surprind lucrurile astfel. După primul an, am fost în vacanţă 

cu Adi Voicu, cu care eram coleg de școală, şi am stat o lună în Deltă. Am fost cu cortul, cu 
aparate foto după noi, după care am făcut o expoziţie, s-a numit… în fine, îmi scapă acum. 
„Oameni, locuri…”, nu mai ştiu… Am făcut expoziția la galeria UNA de la UNARTE. Am 
pus şi corturi acolo, un fel de instalaţie. Îi plăcuse şi lui Sorin destul de mult. Erau fotografii 
documentare cu oameni din mai multe locuri din Deltă, aşa cum arăta ea în 2001 sau 2002. 
Cred că dorinţa de a fi mai degrabă autor m-a dus întâi spre fotografie şi apoi spre film.

A.C: Pentru că tot ai vorbit despre lucrurile care se învaţă în şcoală, la care te obligă şcoa-
la indiferent de subiect, cum abordezi acum rima dintre formă şi conţinut din filmele tale? 
Care, în documentar, mie mi se pare mai importantă decât în ficţiune, pentru că documen-
tarul impune alt regim de filmare şi altă abordare în ceea ce privește oamenii filmați.

V.P: Mai importantă dar şi mai dificilă, e la fel de importantă şi în ficţiune, dar e mai uşor 
să ajungi la o relaţie între formă şi conţinut atunci când poți să controlezi totul. Am avut 
o perioadă când mi se părea că nu contează forma, că trebuie să fii cât mai aproape de 
Robert Capa1 de pildă, care spunea că o fotografie nu e suficient de bună, dacă nu eşti 
îndeajuns de aproape de subiect, iar eu voiam să fiu cât mai aproape, cât mai în acțiune, 
cât mai în mână, cât mai anti-formă, cât mai Wang Bing cumva. Şi asta am făcut prin 2012, 
când am filmat pentru Bucureşti, unde eşti? (2014), nu ţineam cont de scharf și de nimic, 
dar lucrurile s-au mai schimbat între timp. Mă interesează mai mult formele hibride, acum 
lucrez cu arhivă. Îmi pun tot mai multe întrebări despre relaţia dintre formă și conţinut şi e 
o întrebare foarte bună, mai ales că lucrurile se schimbă dacă nu de la an la an, atunci în 
calupuri de 5 sau 10 ani sigur. Putem vorbi despre faptul că din 2010 încoace s-a schimbat 
foarte mult raportarea la subiecţi, de când social media s-a dezvoltat şi suntem toţi acolo. 
Problemele de reprezentare existente înainte sunt din ce în ce mai mari. Şi tocmai vrând 
să filmezi oameni, şi ca documentarist mi-aş dori să pot intra cu camera peste tot, şi la 
oamenii ăia care dorm seara într-o casă, apar problemele. Ar fi ideal, dar în acelaşi timp a-i 
expune pe oamenii respectivi la privirea altor oameni e ceva foarte problematic. În acelaşi 
timp, suntem filmaţi de aceste camere de supraveghere, pe care le deţin „Securitatea” sau 
firme private, adică de fiecare dată când mergem la Mega Image să luăm un caşcaval sunt 
înregistrate imagini cu noi şi un nene de acolo se uită. Nu le facem publice, dar ele rămân 
undeva, suntem filmaţi tot timpul, există chestia asta ubicuă a imaginii şi a reprezentării. Mi 
se pare tot mai greu să filmezi, să urmăreşti oameni în spaţii publice. Mi-e greu să răspund 
clar la tot ce m-ai întrebat, dar mă interesează relația dintre conţinut şi formă şi simt că mă 
îndepărtez de documentarul observaţional, care îmi place foarte mult, dar m-am îndepărtat 
de el poate şi din dorinţa de a controla mai mult. Ceea ce ficţiunea îţi oferă, deși pe de-o 
parte pierzi alte lucruri… mă interesează forma asta hibridă, la graniţa dintre documentar şi 
ficţiune. Cred că aici mă regăsesc cel mai bine în perioada asta.

A.C: Cred că ai pus nişte probleme care privesc inclusiv etica în documentar. Faptul că niş-
te filme cum sunt, să zicem, clasicele genului observaţional, un Wiseman sau un Depardon, 
nu ar mai fi posibile astăzi, sau ar fi posibile, dar cu multe greutăţi şi multe cenzuri. Şi mă 
întrebam cum crezi că se pot rezolva lucrurile astea, cu toate restricţiile eticii impuse de noi 
sau de alte elemente externe, cum putem să vorbim despre diverse lucruri prin documen-
tar, dacă nu avem acces direct la ele?

V.P: Cred că cea mai etică abordare e să dai camera de filmat subiecţilor şi oamenii să-și 

1 Fotograf american de origine maghiară, celebru îndeosebi pentru cariera în fotojurnalismul de război.

Fotografii realizate de Andreea Chiper
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filmeze viaţa, deşi ştiu că s-au făcut inclusiv experimente de montaj, un fel de training, iar 
oamenii au stat şi au ales anumite lucruri. Dar într-adevăr cineaştii au mai multă experiență 
în ceea ce înseamnă să legi nişte lucruri, să creezi o structură narativă, e clar că filmele 
ar fi imperfecte şi chiar dacă cineva ar vrea să-şi spună povestea în cel mai bun mod, n-ar 
reuşi de unul singur, probabil tot un fel de colaborare ar trebui inventată între cineaşti şi su-
biecţi. Nu ştiu care ar fi cea mai bună rezolvare, dar cred că ea există şi ar împiedica toate 
abuzurile de felul cărora au tot existat de-a lungul timpului, privirea colonialistă şi privirea 
de sus asupra oamenilor. Cred că nu filmul documentar, cel la care ne referim noi, cel - să 
zicem - de autor de festival, a făcut să pară că documentarul e ceva care se întoarce ca un 
boomerang în sens negativ asupra oamenilor, ci în primul rând televiziunea, şi mai recent 
social media. Am filmat doi ani într-un sat din Transilvania şi aveam cele mai bune intenţii, 
să-i filmez pe oameni făcând diverse lucruri în viaţa lor de zi cu zi şi chiar să le arăt apoi 
şi să discut cu ei, dar majoritatea erau extrem de reticenţi şi întrebările lor priveau două 
aspecte, iar prezența unui om cu cameră de filmat acolo însemna două lucruri: ori că vreau 
să râd de ei, să pun undeva şi lumea să se amuze, ori să-i prind cu ceva ilegal. Oamenii, 
chiar şi în activităţile comune, unde nu făceau nimic ilegal, se schimbau în prezenţa came-
rei. Se simţeau aproape vinovaţi, ca niște suspecți în faţa unui procuror. De exemplu, la un 
moment dat am vrut să filmez la pâine, cum vin oamenii să cumpere pâine. Mă interesa 
cadrul, chestia asta vizuală cu produse de ţară, cum sunt oamenii îmbrăcaţi, cum discută 
între ei, la cadru larg. Asta era în mintea mea. Și e greu de tradus, „ştiţi, facem un film 
pentru festival…” - nu există chestia asta, doar televiziunea. Şi înţeleg, n-o zic aşa, de sus. 
Pentru ei era aşa: „vreţi să filmaţi că nu dau bon fiscal!”. Le spuneam că nu mă interesează 
bonul, nici nu se vede asta. „A, nu, că sigur vreţi asta, pentru că televiziunile fac genul ăsta 
de anchete”. Filmam odată într-o cofetărie unde erau niște femei după slujba de la bise-
rică şi era foarte fain cadrul cu femeile discutând între ele, la mese, apoi a venit cineva, o 
doamnă care mi-a zis brusc să opresc filmarea, că o să arăt că ele au ceşti de cafea, dar îşi 
pun alcool în ele, şi o să le prezint într-o imagine negativă, că au mai făcut şi alţii de la ziar 
asta, deşi într-un cadru larg n-ai putea să zici ce se-ntâmplă… E această frică a oamenilor 
de cameră şi nu o văd ca pe un instrument de empowerment, un mecanism care să arate 
lucrurile în alt fel decât la modul de atac, de a pune peste cineva o lumină negativă. N-am 
un răspuns clar la cum s-ar putea rezolva problema asta.

A.C: Da, adevărul e că, într-un fel…

V.P: Tu cum crezi că s-ar putea rezolva?

A.C: Mie mi se pare foarte delicată problema asta în ultima vreme, din filmele pe care le-am 
văzut şi din raportarea cineaştilor şi jurnaliştilor la filme - pentru că am văzut şi multe repor-
taje sau filme de televiziune - mi se pare că aparatul de filmat s-a transformat, cum spuneai 
şi tu, odată cu televiziunea, mai degrabă într-o armă decât într-un mijloc de cunoaştere, 
de informare etc. Şi asta e complicat pentru că aparatul e într-adevăr ceva intruziv în viaţa 
unui om, chiar şi când documentezi ceva foarte apropiat de tine, un om sau câţiva din pro-
pria familie, tot e delicat, pentru că pui camera aia între ei şi realitatea respectivă brusc se 
schimbă, oricât ai vrea tu să simulezi obiectivitatea. Şi oricât s-ar obişnui ei cu camera, de 
fapt n-o să se obişnuiască niciodată. Există filme şi cineaşti care se uită cu empatie şi grijă 
la oamenii filmați, dar mi se pare greu de ajuns acolo. E greu să creezi o relaţie între cine e 
în spatele camerei şi cine e în faţa ei. 

V.P: Da, şi cred că există locuri şi ţări unde contează mai mult influenţa televiziunii şi a 
mass-mediei, de exemplu documentaristul antropolog David McDougall, când filma în Afri-
ca, spunea că până şi în momentul când nu filma, avea camera cumva lipită de faţă, îşi 
făcuse un harnaşament cu un băţ și devenise omul cu camera. Dar cred că oamenii pe 
care-i filma cu empatie nu erau expuşi la mass-media cum sunt românii, pentru care, la fel, 
în anii 1990 relaţia cu camera era cu totul alta, cum vedem în filmările lui [Laurențiu] Calciu 
sau în cele de pe stradă. Mai erau oameni sceptici, dar tot păreau că uneori uită complet 
de cameră, ori relaţia cu camera era altfel şi a evoluat diferit. În acelaşi timp, cum spuneai 
tu, există aceste filme activiste (nu ştiu dacă e termenul cel mai bun), unde urmărim pe 
cineva care a făcut rău societăţii şi avem voie cumva să-l filmăm pentru că-l deconspirăm, 
dar devenim un fel de procurori, de acuzatori. Nici aici nu mi se pare... dacă e pentru un 
scop de felul ăsta, pentru o cauză, poţi să filmezi pe cineva, sau să intri cu camera peste 
cineva, e delicat aici. În acelaşi timp, mă gândeam că la festivaluri apar mulți regizori noi de 
documentar. Poate are legătură şi cu bugetul, şi cu faptul că e mai accesibil să faci un do-
cumentar, dar cred că şi din direcţia eticii vin aceste transformări. Cele mai sincere subiecte 
şi mai accesibile şi neproblematice, cum spuneai tu, sunt cele de familie. Sunt mulţi cineaşti 
şi cineaste care găsesc subiecte foarte bune şi au familii cu poveşti, sau povestea lor în 
raport cu ei sau cu ele, şi atunci vezi un film foarte bun, dar apoi, la al doilea film, e mai greu 
pentru cineasta sau cineastul respectiv, care a avut succes datorită acelei poveşti. E greu 
acum ca documentarist să fii un nou Depardon sau un Wiseman, sau chiar Wang Bing, să 
faci odată la doi ani un film despre un om pe care-l filmezi în stil observaţional. 

A.C: Apropos de filme activiste, care mie mi se par mai degrabă pe partea jurnalistică a 
treburilor decât în cinema; știu că ele există, dar am văzut puţine documentare bune care 
pleacă dintr-o zonă de activism social, majoritatea sunt reportaje mediocre. Mă întrebam 
cum ai combinat tu aceste lucruri în Bucureşti, unde eşti? Care, fără să fie un film vădit 
activist, pleacă de pe nişte poziţii angajate, şi chiar dacă se văd acolo nişte interese pentru 
un cinema non-intervenţionist, cred că nu ţi-au fost indiferente cauza şi subiectul în sine.



116 117

In
te

rv
iu

In
te

rv
iu

V.P: Da, acolo m-am imersat foarte repede în evenimente, când au început, şi eram foarte 
activ în mediul online şi ce filmam era gândit pentru filmul zilei. Îmi plăcea jocul ăsta, că 
lumea se uita la filme şi puteam posta imediat. În drum spre casă, după ce filmam într-o 
seară, îmi făceam montajul în cap. Aveam un laptop vechi şi prost şi nu dormeam noaptea, 
până la 5 dimineaţa dura randarea, în fine. Eram la program atunci, intrasem într-un ritm 
sportiv, filmam de la 7 seara până pe la 11-12 noaptea, după care până dimineaţă editam, 
dormeam ziua şi apoi mă întorceam din nou la proteste. Credeam în cauză, credeam că e 
nevoie de o schimbare, era după încercarea de privatizare a sistemului medical de urgenţă, 
de acolo a început totul şi s-a dus în multe direcţii. Se striga în continuu „Jos Băsescu!”, 
care nu mi se părea cel mai malefic om, dar în acelaşi timp exista toată problema asta cu 
privatizarea, împrumuturile, cu austeritatea prin care treceam. Pentru mine fenomenul cel 
mai important, indiferent cine ar fi fost la putere, era prezenţa oamenilor în stradă. Văzu-
sem Revoluţia la televizor, văzusem filme despre asta şi vedeam acum oameni ieşiți în 
stradă şi erau o mie de păreri şi discuţii amestecate, iar strada devenise Agora şi eu intra-
sem în toate astea. După care am vrut să fac un film care să prezinte întreaga perioadă. 
Într-adevăr, filmările erau gândite pentru internet şi pastile scurte, cadre mult prea scurte, 
acum aş filma cu totul altfel. Când am intrat în montaj cu Gabi Basalici, cam la un an de 
la primele filmări, luasem un pic de distanţă şi am vrut să fiu sincer faţă de material. Acela 
a fost momentul când am devenit cineast, până atunci am fost mai degrabă jurnalist, dar 
atunci mi-am spus că trebuie să fiu sincer cu materialul pe care-l avem și deşi pentru mine 
evenimentele erau mult mai importante când filmam, din material nu mai reieșea asta. Se 
transformase totul într-un fel de circ, nişte oameni blocaţi acolo. Aş fi vrut să fie mai activist 
filmul, să fie o mişcare mai puternică, dar am urmărit şi toată dezamăgirea care se instaura 
cu timpul și apoi resemnarea oamenilor. Am vrut să fie despre un protest care a început de 
la o cauză importantă şi a avut o anumit energie, după care jandarmii au intervenit aiurea, 
au fost arestări şi violenţe și totul s-a dus în derizoriu, nimeni nu mai ştia pentru ce strigă, 
strigau în faţa Teatrului Naţional şi a paiaţelor, ajungând tot la un fel de teatru. Cam ăsta a 
fost procesul din Bucureşti, unde eşti?.

A.C: Am văzut că mai spre sfârşitul filmului se adunaseră o grămadă de voci împărțite pe 
bisericuţe, care credeau în cu totul altceva, feministele, anti-feminiştii, oamenii cu biserica, 
naţionaliştii, pro Băsescu, pro Ponta etc., un întreg amestec mai degrabă absurd. Cum a 
fost să armonizezi toate vocile astea care la început păreau unite în ceva omogen, iar ulte-
rior au început să se despartă, uitând motivul principal pentru care erau acolo?

V.P: A fost destul de complicat, de asta am vrut să le dau tuturor o voce, şi la pro şi la con-
tra, şi celor de stânga şi celor de dreapta, erau de toate… şi naţionaliştii la un moment dat, 
cu „Basarabia, pământ românesc”, şi diverse discuţii, şi George Simion e prin bruturi, dar 
n-am folosit imagini cu el, care era cu galeriile atunci, cu AUR etc. Dar lucrurile au fost îm-
părţite, am vrut să urmăresc firul evenimentelor şi să dau voce ambelor părţi, era un protest 
al tinerilor pe partea cu fântâna şi al oamenilor mai în vârstă pe partea cu Naţionalul. Era 
şi o continuare a momentului 1989-1990, erau revoluţionari, unii care au trăit mineriadele, 
era o combinaţie interesantă, dacă ai face o istorie a mişcărilor de protest din România… 
Și cu separarea străzii, aceste două spaţii, vechiul şi noul, ca un fel de tranziţie între ’89 şi 
ce-a urmat după. Roşia Montană de exemplu… Chiar am participat la o expoziţie la Tranzit 
cu câteva cadre din viitorul film, cu Raluca Voinea în rol de curator, unde se discuta despre 
spaţiul de protest într-o abordare faină, dar aici era un fel tranziţie, cu două părţi ale străzii, 

revendicate de grupuri diferite, tinerii vs. cei mai apropiaţi de Revoluţie, revoluţionarii erau 
pe partea cu TNB-ul. Cărora Băsescu le mai luase şi din indemnizaţii, deci erau şi nişte 
chestii financiare, ieşiseră împotriva lui şi pentru asta, după care în 2013 au fost protestele 
împotriva exploatării de la Roşia Montană, unde totul a fost unitar, majoritatea tineri, clasa 
socială de mijloc, upper class-ul, publicitate şi hipsteri etc. Era ocupată toată strada, nu mai 
erau două părţi. Apoi în 2015, după Colectiv, s-a plecat din Piaţa Universităţii spre Piaţa 
Victoriei, după care au urmat celebrele proteste Rezist, care s-au întâmplat doar în Piaţa 
Victoriei, un spaţiu mai mare, mai urât şi mai întunecat. Mie îmi plăcea Piaţa Universităţii. 
În faţa unui guvern, o clădire şi aia destul de posacă unde nu era nimeni de obicei. La 
Universitate era viaţă de noapte, se striga, exista şi legătura cu ‘89. Privind retrospectiv, 
eram implicat în mişcările de stradă şi mi se părea că protestul era o imagine a societăţii în 
momentul acela. Mi-am dat seama că nu e un film perfect, dar apropos de ce ziceam mai 
devreme, că cineaştii, când lucrează la ceva, li se pare că ăla e momentul şi acolo au filmul. 
M-am mai detaşat acum, dar e un moment destul de important din viaţa mea.

Am filmat apoi la protestele cu Roşia Montană şi discuţiile între participanţi, erau tot felul de 
discuţii în afara protestelor, destul de bune pentru perioada aia, diferite acţiuni şi oameni 
care încearcă să se mişte, să facă partide, toți sunt oglinzi ale ideilor din perioada aia. Nu 
ştiu ce o să se întâmple cu ele, dar e destul de mult material cu Roşia Montană. După 2015 
nu am mai filmat. Am mai fost câteva zile la protestele Rezist, dar nu mă prea identificam cu 
ce se întâmpla. Şi mi se părea că nu aş mai fi vrut să fac un film despre asta, iar de postat 
pe internet ar fi fost inutil, deja era multă lume care făcea același lucru.

A.C: Poate le păstrezi ca pe un fel arhivă şi revii la ele peste mai mulţi ani, când chiar o să 
devină în sine o arhivă.

V.P: Da, cred că da. Că deja, cât să fie de-atunci, 10 ani - e puţin. Poate peste 20. Da, poate 
revin la ele.

A.C: Cu ficţiunea cum stai? Raportat la documentar şi la ceea ce toată lumea ia drept o 
dihotomie a cinemaului, niște lucruri care nu se contaminează. Ştim amândoi că graniţele 
sunt mult mai fluide decât par de fapt.

V.P: S-au întâmplat nişte lucruri cu pandemia, începusem proiectul la care lucrez acum, 
din arhive, iar în perioada asta de stat mai mult acasă, mai departe de viaţă, de viaţa reală 
şi de oameni, m-am dus mai mult spre arhive şi din arhive spre ficţiune. Ce spuneam şi la 
început, mă interesează zona asta de îngemănare între ele (ficțiune și documentar), dar am 
început să scriu şi scenarii de ficţiune. Am aplicat la CNC cu două proiecte de scurtmetraj, 
care sunt ficţiune-ficţiune. Cred că pot merge amândouă, mai sunt cineaşti care le abordea-
ză bine pe ambele, cum e Jude la noi. 

Cred că lumea filmului e prea împărţită, are prea rar o gândire omogenă şi deschisă. De 
exemplu, proiectul la care lucrez acum, Între revoluţii. Am fost anul ăsta la FIPADOC2, unde 
am prezentat un proiect în stadiu de pitch, iar o doamnă din juriu era foarte dezamăgită că 
povestea (despre două femei care-și trimit scrisori, una din România și cealaltă din Iran) 
este ficționalizată. În sensul în care dacă nu era ficțiune, era mai bine. Altădată am prezen-
tat un rough cut unui distribuitor francez și i-a plăcut foarte mult, dar ulterior, la discuțiile de 

2 Un festival internațional de film documentar din Biarritz.
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după vizionare, când a aflat că filmul era ficțiune, am văzut cum i se transformă expresia 
spre dezamăgire, ca și cum ar fi fost mințit. Iată, unii oameni din industrie încă gândesc 
doar în termeni de documentar și ficțiune. Pe mine mă pasionează din ce în ce mai mult 
dialogul dintre ele și cred că poți, în același film, să le ai pe amândouă. Dovadă este filmul 
la care lucrez acum, unde am imagini de arhivă, dar povestea este ficțională și vocile din 
off sunt ale unor actrițe.

A.C: Și pe mine mă pasionează combinația asta. Sau nu neapărat o combinație, cât o 
ficțiune care să zgândăre și mai mult adevărul documentar decât dacă l-ai aborda doar în 
sensul clasic, îngropat în arhive. Mi se pare important să le combini, până la urmă despre 
asta e cinemaul, nu despre granițe, ci despre felul cum poți vedea lumea - fie printr-o lentilă 
documentară, fie prin ficțiune, asta neînsemnând că cele două se exclud. 

V.P: Da, cred că ar trebui să depășim noțiunea potrivit căreia documentarul e realitate. Sunt 
foarte multe documentare ficționalizate, mai ales prin montaj. Știm de la Kuleșov încoace 
că ordinea în care alegem să montăm cadrele poate genera o cheie de citire total diferită a 
discursului filmic. Ai putea argumenta că în documentare există oameni reali, așa cum spu-
nea John Grierson, care a definit documentarul ca pe „un document al vremurilor în care 
trăim”. Dar astăzi nu toate documentarele mai pot fi considerate asta, ba chiar sunt unele 
ficțiuni care funcționează ca documente. Mă gândeam la Losnitza, la State Funeral (2019), 
unde sunetul, lucrat astfel încât să auzi toate foșniturile hainelor în mișcare, e ficțiune, doar 
pe sunet ai atât de multă ficțiune, plus prelucrarea și colorizarea imaginilor, unde ai încă un 
nivel de ficțiune. Se discută acum despre colorizarea imaginilor de arhivă, dacă e ok sau 
nu să faci asta. Unul din filmele mele preferate e Close-Up (1990), al lui Abbas Kiarostami, 
unde ai un eveniment real care e reconstruit, dar de fapt nu e real, iar personajele, aparent, 
nu sunt conștiente de camera de filmat. Această îmbinare foarte exploatată în filmele irani-
ene mă pasionează mult. 

A.C: Mi-a plăcut foarte mult Cerbul a trecut prin fața mea (2020). Mi s-a părut un film foarte 
duios și nostalgic, personal mai ales prin conversațiile cu bunica ta. Iar arhiva în sine mi-a 
plăcut la nebunie. Știu că la filmele astea foarte personale e greu – bine, e greu în tot cine-
maul, dar mai ales aici e greu să abordezi lucrurile pentru că trebuie să dai din tine mai mult 
și mai direct, să te deschizi în fața lumii. Și voiam să te întreb cum armonizezi tu lucrurile 
astea? Cât e recomandabil să dai din tine? Cum ajungi la varianta ideală a unui astfel de 
film, raportat la felul cum ai lucrat în Cerbul…?

V.P: Pentru mine, cel mai important era să fac filmul și mi se părea că pot să-l fac doar 
atunci. Nu mai puteam amâna prea mult. Murise bunica și odată cu ea, se termina cumva 
o lume întreagă. Doar ea avea cheia de descifrare a albumului de familie. A asistat și tatăl 
meu la discuții despre album, dar el nu-și mai amintea tot. Era viața ei, prin viața familiei ei, 
cunoștea toate personajele. Și mi-am dat seama că trebuie să le pun cumva cap la cap. Și 
mai erau și replicile mele - eu eram cumva nepotul care ascultă. Poate doar mi se părea, 
dar nu-mi plăceau replicile respective, chiar dacă făceau parte din dialog. Nu cred că exis-
tă o rețetă în funcție de care să știi precis cât arăți și în ce fel. Am filmat cu părinții și apoi 
mai mult cu bunica - de mai multe ori în câțiva ani. Într-adevăr, uitându-mă la fotografii și la 
înregistrări, mi-a fost greu să le revăd pe unele. Cred că e un film care i-ar fi plăcut bunicii. 
E cumva povestea ei, bunica devine povestea pe care a proiectat-o în familie și pe care a 
zis-o nepotului, dar nu conține toate detaliile. Sigur, conține drama pierderii soțului ei, însă 

omite tot felul de alte drame și probleme. Dar tocmai prin asta am fost aproape de poveste 
și am vrut s-o transpun cât mai fidel. Acesta era testamentul ei, cumva. Ce-i interesant e că 
povestea ei se termină în ‘80, când moare bunicul. Așa se termină și filmul. Deși din 1980 
până în 2020 s-au mai întâmplat tot felul de lucruri… Dar despre acești 40 de ani ea nu 
povestea niciodată. Albumele se terminau acolo. Chiar mă gândeam să continui povestea 
ei cu acești ani, pentru că mai există fotografii cu bunica, ajunsă de pildă în SUA la fiica ei, 
călătorind pe la Marele Canion. Ceea ce e haios ca distanță și ca evoluție a fotografiei: de 
la fotografia aia veche de peste 100 de ani până la aceste fotografii digitale color. Dar n-ar 
mai fi vocea ei în ele – ar trebui să găsesc altă abordare. În plus, avea și o anumită carismă 
în felul în care povestea.

Da, întotdeauna e o întrebare cât arăți, dar simțeam că trebuie să fac filmul ăsta atunci și 
să-l las mai departe. Să-l arăt altora, ca o mărturie. Dacă rămânea doar pentru mine... mă 
rog, și asta-i o variantă. Dar nu știu, mi se părea că avea… erau câteva date universale în 
poveste. Drama pierderii cuiva, ceva prin care trecem cu toții. Și vezi evoluția asta în 30 de 
minute, de când e ea tânără, apoi se transformă și la final o vedem și pe ea în prezent. Cred 
că asta-i fascinația cinematografului. Ceea ce vorbeam și la început legat de fotografie și 
de film. Vedem într-o unitate de timp, în câteva minute, cum oamenii îmbătrânesc și apoi 
mor. Da.

A.C: Mi se pare că filmul are, într-un fel, un ton memorialistic. Și fiind și subiectul foarte per-
sonal, mă întrebam: te-ar tenta să faci un film-jurnal? Dacă spuneai că ai filmat cu bunica 
ta și cu restul familiei.

V.P: Da, mă tentează de mult timp și mă tot gândesc care ar fi momentul potrivit să lucrez. 
Sau momentul potrivit la care să-l arăt. Nu-mi dau seama. Ar putea ieși ceva, fiind mai mul-
te episoade... Dar există o anumită frică. Ce arăt, cum arăt. Da, unul din filmele preferate, 
apropos de întrebarea legată de cineaști, e Jurnalul (1983) lui David Perlov. Perlov a găsit 
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formula asta ideală de jurnal, prin care a putut să arate anumite lucruri, dar ușor nu e nicio-
dată. Și el își arată familia și tot felul de momente intime. Aș vrea să fac lucrul ăsta, dar nu 
știu când să mă apuc mai serios. Am tot filmat, dar nu prea m-am uitat la filmări și nu le-am 
pus într-o ordine. Vine acel moment când intri în montaj și nu știu cu cine aș putea să fac 
asta. Cred că doar eu în primă fază, apoi să lucrez cu cineva foarte foarte apropiat - să-mi 
pun viața în mâinile lui. În același timp, n-aș putea în niciun caz să-l fac singur, fiind ceva 
atât de personal.

A.C: Până și Perlov, cel puțin câteva dintre episoade, le-a montat cu fiica lui, cu Yael parcă.

V.P: Da. Yael și Naomi, fiicele lui.

A.C: Cum te raportezi la moarte în cinema? Ai făcut filmul acesta după ce a murit bunica ta 
și bănuiesc că a cântărit și asta destul de greu (emoțional vorbind).

V.P: Cred că cel mai fascinant lucru legat de cinema e faptul că reușește să învie oameni. 
Și din perspectiva de documentarist, asta mă atrage mai mult la documentar. În ficțiune 
construiești niște lucruri în jurul actorilor și cu ajutorul lor. Forța extraordinară a documen-
tarului, cumva, ține de faptul că reînvie oameni reali pe ecran. În momentul când pierzi pe 
cineva, unul dintre puținele lucruri aflate foarte aproape de realitate este mecanismul cu 
ajutorul căruia poți reconstrui imaginea persoanei respective. Și există ceva aproape mistic 
în treaba asta cu documentarul. În momentul de față, chiar e una din preocupările mele ma-
jore, poate chiar de asta mă pasionează moartea în cinema. Și războiul se leagă de aceste 
lucruri, conflictele care au legătură cu moartea, cu dispariția unei societăți. E greu de lucrat 
cu lucrurile astea, dar…

Îmi aduc aminte de o întâmplare din liceu. Tocmai murise un prieten, iar eu aveam niște 
filmări cu el și am făcut o casetă video – un fel de best of cu imagini din viața lui. I-am dat 
această casetă mamei sale. La scurt timp după, eram cu ea și a vrut să vadă conținutul 
casetei, dar după un minut n-a mai putut să se uite. Forța cinemaului, forța imaginilor cu 
el, faptul că acolo pe ecran era viu... În momentul acela nu eram conștient de toate astea. 
Am montat din două casete video - copiam de pe un video pe altul. Am făcut caseta asta și 
mi se părea că e ca o cutie magică. Când am văzut reacția ei, mi-am dat seama că e prea 
devreme. Și am vorbit de curând cu ea, la 20 de ani după. Mi-a zis că încă are caseta aia. 

A.C: S-a uitat la toată până la urmă?

V.P: N-am întrebat-o, dar bănuiesc că da. Timpul repară un pic lucrurile astea la oameni, 
chiar dacă au trecut prin ceva greu de tot. Forța imaginii e alta după un timp, dar impactul 
atunci, imediat după, e destul de mare. Mai ales când e o persoană tânără care dispare 
atât de brusc.

A.C: Din câte am văzut, ție îți place să cotrobăi prin arhive și amintiri.

V.P: Da, tot mai mult. Acum mi-am găsit colecția de timbre de la Bistrița și am început să 
comand și timbre noi de prin anii ‘90. Colecția mea s-a întrerupt în anii 90’ – am, de exem-
plu, timbre cu tablourile împușcate la Muzeul de Artă, timbre de la Revoluție cu francezii 
care vin și aduc ajutoare. Mă gândeam că din toate timbrele astea aș putea să construiesc 

o poveste, un fel de istorie a României din imagini universale. Până la urmă sunt timbrele 
folosite pentru corespondență, adresate a unui public foarte larg. Nu-i doar o chestie elitis-
tă, ca în cazul lucrărilor de artă. Și timbrele construiesc o istorie care ajunge până în zilele 
noastre. Sunt timbre cu NATO, timbre cu UE, de la timbrele cu metroul și cu aniversarea 
de nu știu câți ani a Partidului Comunist și Petru Groza, până la Valentine’s Day și Ziua 
Eclipsei. 

A.C: Să faci un film despre asta?

V.P: Da, da, din timbre. Să intru în ele în detalii și în pixeli.

A.C: Mi-ar plăcea să văd așa ceva.

V.P: Da, mă bucur, bun. Nu-i așa personal… Dar de fapt e personal, pentru că albume de 
acolo sunt păstrate de când strângeam timbre. Mergeam cu un unchi la clubul de filatelie și 
strângeam și tot strângeam. Uitasem multă vreme de ele, dar le-am regăsit acum. Apropos 
de întoarcere: mirosul albumului, toate alea... Îmi pare rău că n-am colecționat mai multe 
chestii din tinerețe, din copilărie. Da, vreau să mă întorc. Iar proiectul ăsta are cumva legă-
tură cu anii 70’-80’.

A.C: Povestește-mi un pic și despre filmul cu Afganistanul, Același vis (2021).

V.P: S-au legat mai multe lucruri în filmul acela. Odată faptul că am călatorit în 2009 în Af-
ganistan și am stat acolo câteva zile. Dacă o iau și mai din urmă, la 11 septembrie eram în 
Statele Unite aproape de New York, când au fost atentatele. Am ajuns după câteva zile și 
am fotografii de acolo. Cred că 11 septembrie a fost ca 24 februarie acum, o chestie care 
schimbă lumea, o dată care devine un reper. Atacul terorist la World Trade Center, invazia 
Rusiei în Ucraina. Date la care întrebi: „ce-ai făcut în ziua asta?” sau „cum ai primit vestea?” 
E un șoc.

După care am ajuns în Afganistan. În momentul când am fost acolo, am stat și am vorbit cu 
oameni ai locului. N-am fost cu armata României sau în cadrul NATO și mă gândeam ce în-
seamnă de fapt războiul. Și am fost șocat de toate, de realitatea și de oamenii aceia. Tot la 
moartea ajungem. Mi se părea total nedrept pentru civili, pentru cei care fuseseră în război 
din ‘79 – anul când m-am născut, iată, se leagă și cifrele. Și apoi am auzit povestea asta 
de la un soldat din Bistrița care a fost în Afganistan și care, văzând un copil rănit și vrând 
să-l salveze, a primit ordin de sus că nu poate, că poate-i terorist. Și n-a putut să-l ajute. 
După care am citit Svetlana Alexievich – Soldații de zinc, unde sunt mărturiile soldaților din 
războiul purtat de Uniunea Sovietică în Afganistan. Titlul Același vis de acolo vine. E un text 
unde cineva spune: „Am același vis în fiecare seară. Îmi aduc aminte de o fetiță - era fetița 
cu ochii verzi, dar între timp ochii i s-au făcut negri”. O parte din text a venit și de acolo.

Voiam să compar războiul din perioada sovietică cu războiul actual din Afganistan, care 
pentru civili e același lucru. Înseamnă moarte, răniți, înseamnă dezastru. Un copil nu știe 
politică, el vrea să trăiască, dar în unele zone nu se poate trăi în niciun chip. Și toate astea 
s-au legat. Mai aveam o idee, să folosesc imagini din drone, care pe audio aveau discuțiile 
soldaților români, pentru că aveam acces la unele interviuri cu acești soldați, ajunși într-o 
zonă din asta, de la fala că suntem în război la cât de săraci sunt ăia și cum venim noi ro-
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mânii să-l salvăm. Din nou o privire colonialistă, din nou aiurea. Dar interviurile, pentru că 
nu aveam acces la bruturi, erau pentru diverse televiziuni și nu prea funcționau ca text. Și 
am început să lucrez la el și să îmbin povestea reală a soldatului care n-ar fi vrut să fie fil-
mat, rămânând sub anonimat, cu textul Svetlanei Alexievich și cu alte câteva idei de acolo. 
Mă interesau foarte mult imaginile astea de sus, din drone, cu oamenii ăia mici văzuți de 
departe. Exact imaginea asta a invadatorului. Iar Visul a fost pentru mine un fel de vehicul 
ca să îmbin poveștile: faptul că el tot visează trauma a mutat povestea fetiței în conștiința 
lui. Acest vis cu fetița mutat pe imaginile din satul de unde plecase el. 

A.C: Și conceptul vizual cumva tot din poveste vine?

V.P: Da, vine din poveste și din imaginile cu drone. Imagini care au determinat cumva tot 
conceptul vizual, acest alb-negru. Filmasem imaginile alea pentru la alt proiect, le aveam 
deja. Sunt cadre filmate de mine în acest sat, oarecum romantice, dar sunt cele pe care 
mă gândeam că și le-ar aminti. Dacă aș fi în Afganistan și m-aș gândi la locul de unde am 
plecat, ar fi tabloul ăsta cu râul, cu casa, cu drumul, cu zăpada. N-am vrut să fie oameni, 
deși mai apar niște copii. E și despre întâlnirea asta și imposibilitatea de a face ceva, des-
pre stranietatea războiului.

A.C: Aș trece acum la ultimul tău proiect – Între revoluții, vorbește-mi puțin despre filmul ăsta.

V.P: E povestea a două fete, foste studente la Facultatea de Medicină din București, care 
își trimit scrisori una alteia. Și pe fundalul acestor scrisori, a vocilor pe care le auzim, vedem 
imagini de arhivă din România și din Iran. Filmul pleacă de la faptul că în perioada comu-
nistă erau mulți studenți care veneau în România, majoritatea din țări non-aliniate din Ori-
entul Mijlociu și din Africa, care voiau să vadă cum e comunismul, să învețe într-o țară mai 
dezvoltată, și care luau know-how-ul înapoi în țările lor. În același timp exista un schimb: 
mulți ingineri și chiar cadre didactice de la noi mergeau la rândul lor în țările acelea. Filmul 
e bazat pe un research mai lung despre perioada aia, am lucrat și cu un consultant istoric, 
cu Mihai Burcea, care a săpat după documente și fotografii în arhivele de la CNSAS. La 
bază e tot o poveste personală, pornind de la niște fotografii ale mamei mele care în 1979 
era la medicină și avea colege din Orientul Mijlociu. Mi-a povestit despre relația cu ele, că 
veneau dintr-o altă lume și erau fascinate de România.

Cumva, filmul ăsta e despre o femeie din Iran care și-ar dori la ea acasă o societate ca 
în România. I se pare că femeile au drepturi egale în comunism, sau în orice caz mai 
egale decât în alte societăți. Și-ar dori o societate mai liberă decât cea iraniană, unde 
era șahul și era dictatură. Și înainte de terminarea ultimului an, ea pleacă în Iran și aco-
lo începe revoluția. Se află cumva între revoluții, plecând la revoluția islamică din ‘79. 
Ambele țări au experimentat două sisteme politice anti-imperialiste, un fel de alternati-
vă la modelul vestic hegemonic. O țară islamică și o țară comunistă. Personajul din Iran, 
Zahra, și-ar dori o societate ca în România. Se întâmplă tot felul de lucruri de parcurs, 
dar există aceste scrisori intime unde ele își scriu una alteia despre viața lor de zi cu zi, 
aducându-și aminte de anii frumoși de la facultate în timp ce istoria le-o ia înainte. E po-
vestea a două femei pentru că ambele aparțin unor societăți intens patriarhale. La noi 
există partidul cu conducător unic și suprem, Ceaușescu. În Iran este acest regim ex-
perimental și în același timp inovator, cu un Ayatollah drept lider absolut, aflat deasupra 
celorlalți, și un sistem de gardieni religioși, iar apoi cu președinte în parlament, dar toți 

sunt bărbați. Și știm ce se întâmplă cu poziția și drepturile femeilor după 1979 în Iran.
Și filmul nu se termină la Revoluția Română, mai continuă și după. E un raport între poveș-
tile lor și propaganda din ambele țări. Și la fel, propaganda a fost scrisă doar de bărbați. 
Lumile astea unde ambele își doreau dezrobire… la noi era lupta asta, ruperea de sistemul 
moșieresc și de capitalism. Un sistem nou, egalitar. La fel și în Iran, revoluția islamică din 
Iran e poate una din cele mai importante revoluții din secolul trecut. La început au participat 
toate masele: au fost țărani, au fost intelectuali, au fost studenți, au fost tineri religioși. Au 
fost toate grupurile umane și toate mișcările. Apoi fost hijacked-uită, au luat controlul isla-
miștii și țara s-a transformat în Republica Islamică Iran. Acestea sunt premisele filmului și 
nu aș zice neapărat că-i o comparație între cele două țări, cât mai degrabă dialogul acestor 
două istorii și încotro merg lucrurile. Sunt multe arhive noi din România care n-au mai fost 
văzute. De abia aștept să îl termin și să-l arăt.

A.C: Cum ai lucrat cu Lavinia Braniște?

V.P: Foarte bine, am trecut prin mai multe drafturi. Era un pic mai greu cu partea iraniană 
dar am făcut schimb de cărți, de informații, de articole. I-am trimis filme. Am încercat să 
construim personajele din alte cărți și din alte povești. Între cele două există diferențe la 
nivel de personalitate, ele sunt și nu sunt oglinzi ale societății.

A.C: Și cu arhiva în sine cum ai lucrat? Bănuiesc că a fost o cantitate mare de material 
și știu că e greu să jonglezi cu multe înregistrări, mai ales din două părți diferite, din două 
sisteme diferite.

V.P: Păi da, am stat cu Cătălin [Cristuțiu] și ne-am uitat, am făcut selecții, ne-am gândit ce 
se potrivește mai mult. Am încercat să alegem filme despre femei din ambele țări, chiar 
dacă sunt de propagandă. Dar pe lângă propagandă mai avem și filme de amator. Sunt 
totuși priviri diferite asupra universului feminin în aceste țări. Și ne-a ajutat mult și textul, 
faptul că aveam o structură dată de text, o anumită lungime. Au fost și decizii pe moment. 
Mi se părea că unele lucruri se potrivesc mai bine acolo sau dincolo. Încă suntem în pro-
ces. Acum suntem selectați la un foarte bun workshop de montaj la dok.incubator și-o să 
mergem în curând. Sunt trei locuri diferite în țări diferite unde ne întâlnim cu diverși tutori. 
O să mai șlefuim acolo un pic până în toamnă și sper ca în toamnă/iarnă să îl terminăm și 
să-l arătăm. Încă e în stadiul de rough cut.

A.C: Abia-l aștept.

V.P: Și eu!
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Dacă interviul acesta ar fi fost pe 
vremuri în revista Cinema s-ar fi 
numit Istorisind despre istorie. 
Un titlu lipsit de respectabilitate

interviu cu Adrian Cioflâncă și Radu Jude 

Amintiri de pe Frontul de Est (2022), semnat de Adrian Cioflâncă și Radu 
Jude, a avut recent premiera românească în cadrul ediției de anul acesta 
a festivalului de film documentar One World Romania. Așa cum îl numește 
Jude, „un ready-made comentat”, filmul propune inspecția unui singur album 
de fotografii din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, al unui regiment 
de ofițeri care au participat la acte criminale de exterminare pe Frontul de 
Est, către Ucraina. Ceea ce vedem e la fel de important ca ceea ce nu ve-
dem - fotografiile ascund și relevă tensiuni și orori, la fel și sunetul (absent) 
al filmului.

Plecând de la documentarul de 30 de minute (scurt, dar suficient, după cum 
povestește mai jos discuția), am căutat un ping-pong de idei despre istorie și 
cinema, eu parcă mai mult ca arbitrul jocului. Ceea ce nu vedeți din interviul 
nostru sunt glumițe despre industrie și carpete roșii și Radu Jude insistând 
că Adrian Cioflâncă trebuie să-și asume postura de regizor, n-are ce face. 
Țin să le mulțumesc celor doi că și-au făcut timp pentru discuție într-o dumi-
nică, în timpul lor liber și imediat înainte de o plecare la Cannes. Le mulțu-
mim și celor de la One World Romania.

Dora Leu: Aș începe cu o întrebare legată de colaborare. Amintiri de pe Frontul de Est 
(2022) nu e prima dată când semnați amândoi un film ca regizori, lucrând anterior împreună 
și pentru Ieșirea trenurilor din gară (2020). Ce a însemnat acest proces pentru voi? Cum se 
completează munca unui istoric cu aceea a unui cineast? 

Radu Jude: E o colaborare care nu e normată, ca să zic așa, nu are un pattern pe care 
noi să-l fi urmărit de fiecare dată. Adrian a fost întâi consultant pentru două din filmele pe 
care le-am făcut, mai ales pentru Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari 
(2018). Acolo nu a fost neapărat vreo colaborare să spunem „specială”, în afara faptului că 
pe lângă aprecierea pe care o am pentru el ca istoric există și o apreciere pentru el ca om, 
care ulterior s-a transformat și în prietenie. Apoi, colaborările au venit mai degrabă dinspre 
el decât dinspre mine. Aici intră Ieșirea trenurilor din gară, la care eu țin foarte mult, un film, 
lung, de trei ore, dificil și radical - care de aceea a și trecut oareșcum neobservat, și asta 
nu doar în România, chiar dacă e un film în mod esențial legat de România, fiindcă vor-
bește de Pogromul de la Iași. Ieșirea și filmul de acum, Amintiri de pe Frontul de Est sunt 
propunerile lui Adrian. Eu am avut inițial o rezistență de un fel sau altul la ambele proiecte, 

în sensul în care, pentru primul, eram sătul la momentul respectiv de tema Holocaustului 
românesc și de ideea de a face încă un film cu fotografii; făcusem unul deja (Țara moartă, 
2017). Totuși, când Adrian mi-a arătat arhiva uriașă pe care a reușit să o adune, să o sca-
neze și organizeze, și ceea ce a descoperit în ea, răspunsul a fost imediat da, să facem 
filmul. M-am gândit prima oară că e de făcut un film scurt, de 10-15 minute, dar pentru că 
era atât de mult material a ajuns la trei ore. 

Ce aș vrea să semnalez la această colaborare e că, parțial sub influența mea, parțial faptul 
exista de dinainte, parțial datorită curiozității lui reale, Adrian e interesat de imagini, în ra-
port cu meseria lui, cu istoria. Ceea ce e un lucru relativ rar, în România, cel puțin, din mo-
tive foarte diverse - unele justificate, altele care țin poate doar de niște obișnuite mai vechi. 
Istoricii nu sunt interesați așa mult de imagini, că vorbim de fotografie, de cinema, de ima-
gini video și așa mai departe. Or, Adrian are acest interes. Pot să zic că are și un fel de in-
stinct cinematografic sau de gândire cinematografică, pentru că propunerile lui, chiar dacă 
la început poate, așa, informe, au trezit totdeauna în mine o imagine pur cinematografică.  

D.L: Trecând și eu printr-o facultate de istorie, mi-a fost destul de clar că în modul în care 
învățăm istoria (mai ales la școală) și, mai departe, în receptarea și în lucrul cu arhivele 
există, într-adevăr, un primat al sursei scrise sau al documentului scris. Continuând ce 
spunea Radu, ți se pare și ție, Adrian, că există această, să spunem, punere deoparte a 
materialului fotografic sau cinematografic în studiul istoriei?

Adrian Cioflâncă: Da, fotografiile au o poziție ancilară în studiul istoric sau sunt adesea 
folosite cu un fel de rol de ilustrație pentru marile idei conținute în text. Cercetarea e foarte 
textualistă, e focalizată pe ideea de document - dar aici e o direcție întreagă care spune că 
și fotografiile pot fi citite ca texte. Evident, trebuie mers dincolo de ce această perspectivă. 
Dacă ne uităm cu atenție asupra unor fotografii - cum e în Amintiri: avem un album care e 
făcut de un ofițer al unei unități militare românești care merge pe Frontul de Est. Acesta are 
deja un cadru de interpretare în care sunt plasate fotografiile. În primul rând, nu oricine putea 
face fotografii în timpul războiului. Din 1940 e interzis civililor și militarilor să realizeze foto-
grafii spontane, doar cine avea autorizație putea face fotografii. Deci, dacă ne uităm la foto-
grafii din vreme, trebuie să le privim întotdeauna cu această suspiciune, că ele erau făcute 
cu voie. Se pune în mișcare și priceperea fotografului și simțul lui artistic, dar e o formă de 
artă angajată - o artă pusă să servească ideea de eroism și un mesaj propagandistic al unei 
armate civilizatoare care merge pe Frontul de Est într-o lume orientală și înapoiată, și dă să 
aducă un tip de civilizație. Ăsta e un prim filtru. Noi în film a folosit și un al doilea filtru, care 
ține de documentele de la CNSAS, care sunt impregnate de limbaj judiciar, dar și de ideolo-
gia comunistă (documentația proceselor criminale de război); câțiva din ofițerii acestei unități 
au fost ulterior condamnați pentru crime de război. Fotografiile vin încărcate cu două filtre 
autoritare de interpretare și marea provocare e să le iei și să faci ceva cu ele, să le scoți din 
acea zonă, fără să le desprinzi de primele semnificații. Apoi să transmiți ceva publicului de 
astăzi. Iar asta nu e așa ușor. Cum documentele nu vorbesc singure, nici cu fotografiile, dacă 
le lași în „zeama” lor, nu faci decât să perpetuezi diferite tipuri de limbaje propagandistice. 

D.L: E ceva ce vi se pare esențial în ceea ce privește materialul de arhivă? Ați apli-
cat la filmul de acum vreo altă abordare în lucrul cu un astfel de material? Ca stra-
tegii de montaj sau ca formulă? În mod clar, spre deosebire de alte filme de mon-
taj și care implică materiale de arhivă, cel puțin din filmografia lui Radu, Amintiri 
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nu are un comentariu. Sau, mai bine spus, are comentariu, dar nu are sunet. 

R.J: Există această chestiune metodologică, care vede arhiva din perspectivă istorică și din 
perspectiva a ceea ce numim adevăr istoric. Oricât ar fi el un concept complicat, după pă-
rerea mea e foarte greu de operat fără el. Nu sunt un relativist, în sensul că nu pot să spun 
că o propoziție ca „Holocaustul a existat” și una ca „Holocaustul nu a existat” sunt egale ca 
valoare de adevăr și că nu se poate spune nimic despre ele în mod absolut. Pe de-altă par-
te, atunci când faci un film, sau eu când fac un film, am nevoie ca ceea ce numim tradițional 
„formă” și „fond” să apară deodată. Adică nu aș face un film fără să am o idee despre formă. 
De foarte multe ori primesc mesaje pe facebook, sau pe email, de la public sau de la diverși 
cunoscuți, în care mi se propun subiecte. Cineva îmi spune, „De ce nu faci un film despre 
greva de la Electrolux?”, sau altcineva, „Dom’le, de ce nu faci un film despre Corneliu Zelea 
Codreanu?”. Sunt grămezi de propuneri și nu e niciuna lipsită de legitimitate sau greșită, 
doar că răspunsul meu e că nu am o idee cinematografică ca să fac un efort în a finanța și 
a face filmul respectiv. Eu consider că cinema-ul e formă de gândire în primul rând, dincolo 
de chestiuni care țin de estetic, de politic, de social. Pentru mine, cinema-ul are în vedere o 
gândire specifică care e turnată într-o formă anume. Există o idee, apoi un material, o ma-
terie, și apoi, din ciocnirea celor două, apare forma filmului. Sunt chestiunile care țin de, să 
spunem, filosofie și care pot fi într-un fel rezumate la ideile lui Walter Benjamin - pentru care 
îi sunt recunoscător lui Christian Ferencz-Flatz că mi-a vorbit despre Benjamin în urmă cu 
mulți ani. Toate ideile care țin de inconștientul optic, de montaj, toată teoria de a pune în 
legătură prezentul cu trecutul. Dar, dincolo de asta, pentru mine întotdeauna e nevoie de 
o formă - sau mai bine zis de o intuiție de formă. Sau, cum spunea Picasso, un pictor nu 
are nevoie să știe ce vrea să facă, dar e obligatoriu să știe ce nu vrea să facă. La Amintiri 
așa am pornit, am știut că nu vrem să aibă comentariu și că nu vrem să folosim alte imagini 
decât cele din acest album foto. Dar forma a fost găsită destul de greu.

Atunci când te duci într-o direcție, faci un pas în stânga sau în dreapta, există o presiune 
foarte mare a propriei minți, și apoi a colaboratorilor, de a nu face acel pas. Mă refer aici 
la faptul că acest film e mut, în primul rând. În momentul în care, după diverse idei despre 
cum să construim o coloană sonoră, am hotărât să-l facem mut, reacțiile celor cu care 
colaboram au fost, la prima strigare, foarte vehement împotrivă. Dar nu e ok, ești nebun, 
cum să faci un film mut. Or eu veneam după o experiență de spectator în care în ultimii doi 
ani văzusem multe filme de-ale lui Stan Brakhage, care sunt majoritatea mute, și de-ale lui 
Andy Warhol, care, o parte din ele, cel puțin cele de la începutul carierei, sunt fără sunet. 
Dintr-odată, nu mi s-a mai părut că e ceva atât de de nefăcut. Au fost aliații mei, ca să spun 
așa, Brakhage și Warhol, și am zis să mă bazez pe ce au făcut ei ca să fac și eu pasul care 
mi se pare just în raport cu ce voiam să facem - să lăsăm filmul fără sunet. Dar imediat ce 
am făcut pasul ăsta, am simțit nevoia să dau înapoi. Apăruseră ideile despre „cine se va 
uita la film”, ”ce festival o să-l ia”? Indiferent de cât ai vrea să fii de rupt în legătură cu ceea 
ce înseamnă receptarea unui film sau posibilitatea ca el să-și găsească un loc în indus-
tria culturală, în industria cinematografică, oricât ai pretinde că nu te interesează lucrurile 
astea, întrebările apar, ele există în tine deja. Ideile care țin de succes, de piață, de recep-
tarea filmului. Toate astea creează o stare psihologică pe care trebuie, habar n-am, să o 
înfrunți! Și pentru că nu ști care va fi rezultatul final, evident, mergi pe nisipuri mișcătoare. 
Acum mă bucur foarte tare că și eu și Adrian am avut puterea să lăsăm filmul fără sunet. 
Brakhage spunea că face filmele fără sunet ca lumea să se uite cu atenție la imagini. Și 
aici la fel, imaginile din film sunt atât de bogate în detalii încât, juxtapuse cu textul, sau cu 

alte imagini, nu ai nevoie nici de comentariu, nici de comentariu muzical, nici de ambianță. 

A.C: Marile inovații pe care le văd la Radu în ultimii ani sunt cele din zona de formă. Cum 
zicea și el și cum am lucrat împreună, forma filmului e cea esențială. În legătură cu Amintiri 
de pe Frontul de Est cineva ar putea întreba care e până la urmă inovația în legătură cu 
forma, pentru că s-a păstrat structura cronologică a așezării fotografiilor în acel album. Dar 
capcana aici e că o succesiune e povestea și alta montajul. Iar montajul nu se aplică doar 
imaginii. Ce facem în film e să folosim mai multe registre de text, texte produse de unitățile 
militare, texte din procesele criminale de război. Filmul se construiește din această com-
binație de diferite tipuri de mesaje. Efectul filmului se creează și din structura naratorului 
vizual, a fotografului care a făcut albumul și a vrut să transmită un mesaj, dar și din zona 
imperativă a limbajului juridic de după război.

R.J: Filmul e și scurt: un scurtmetraj de 30 de minute. Asta mi se pare un lucru important. 
În principiu filmul de scurtmetraj e văzut ca un film pentru începători sau pentru cei care nu 
sunt capabili să facă un film lung - lucru pe care nu doar că nu îl cred, ci chiar intenționez să 
fac și mai multe filme scurte în viitor. Tocmai pentru că unul dintre lucrurile care mă deran-
jează foarte tare la industria cinematografică (sau spune-i cum vrei) este această obsesie 
pentru respectabilitate, pe care o are toată industria, producători, cineaști etc… Am văzut 
colegi cineaști, români sau străini, care se uită la mine cu un soi de uimire contrariată și 
cu un vag dispreț spunând „A, tu mai faci scurtmetraje după ce ai luat premiul cutare?”. În 
primul rând, eu nu văd diferența dintre filme din punctul ăsta de vedere, pentru mine un film 
e un film, indiferent că are 10 secunde sau 10 ore și problemele sunt aceleași. Sau, mă rog, 
sunt altfel de probleme, dar esența e aceeași. În al doilea rând, unul dintre lucrurile care 
mă interesează cel mai mult - totuși am 45 de ani - este să merg împotriva respectabilității 
pe care cinema-ul ca industrie, ca artă, o cere și o impune, într-un mod care mi se pare 
absolut grotesc și stupid. În plus, în a lucra cu formatele astea scurte există o libertate care 
e mult mai mare decât atunci când faci filme lungi, din motive care țin de finanțare sau de 
distribuție. Dacă aș încerca să fac un film de 80 de minute care să fie fără sunet - deși ce 
ar fi? Doar de două ori mai lung decât ăsta plus încă ceva; ar fi ceva foarte simplu, unde 
intră 30 de minute intră și 60-70-80. Dar dintr-odată toți oamenii care sunt în jurul unui film, 
producători, distribuitori, agenți de vânzări, finațatori, ar fi vehement împotrivă. Filmul ăla 
ar fi dacă nu imposibil atunci cel puțin mult mai greu de făcut. Or, câtă vreme spui că îl faci 
de 30 de minute și îl faci mut lumea ridică din umeri spunând „ok, e un scurtmetraj, omul e 
neserios, nu-s cineaști serioși ăștia de fac scurtmetraje”. Ca să dau exemplu pentru tipul 
ăsta de mentalitate, Valerian Sava scrisese la un moment dat despre nu știu ce scurtme-
traje care luaseră pe undeva premii, cum că „o cinematografie nu se face cu scurtmetraje”. 
Lucru care poate fi de înțeles, desigur. O cinematografie ca industrie funcționează pe baza 
filmelor lungi. Dar eu vreau să fac și mai multe scurtmetraje, în paralel cu cele de lungme-
traj, tocmai ca să merg împotriva acestui clișeu și mod de a vedea lucrurile care mi se pare 
limitat. În definitiv, Godard a făcut toată viața și filme lungi și filme scurte. Ar putea toată 
lumea să se uite la Godard și să vadă lucrurile altfel. Dar lumea spune „ai luat un premiu, ai 
făcut nu știu câte filme lungi - gata! cu filmele scurte”. Lasă-le pentru fraieri, pentru începă-
tori. Eu nu cred asta deloc. Chiar cu Adrian mai am plănuit încă un scurtmetraj. 

A.C: Știu că ai chiar acum acest pachet de șase scurtmetraje, care urmează să se lanseze. 
Până la urmă dacă le vinzi sub un titlu, le vinzi ca un lungmetraj, Radu?     
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R.J: Nu, nu! Am și pus subtitlul „6 filme scurte”. Am mai făcut paralela asta și mi se pare 
importantă. Dacă un pictor poate să facă o expoziție în care are diverse lucrări și tablouri 
de-ale lui, fără să fie neapărat o singură operă, fără să funcționeze ca ansamblu, sau un 
scriitor poate să își pună la un loc nuvele, sau un poet să își pună la un loc 30 de poezii - de 
ce ca regizor nu poți să faci asta? Sigur, pachetul e o experiență cinematografică de lung-
metraj, au 100 și de minute cu totul, dar ele sunt filme scurte adunate. Întâmplarea face ca 
ele să aibă ceva în comun - nu o legătură pentru că sunt relativ diferite între ele, ci în sensul 
că toate folosesc materiale preexistente, imagini de arhivă, fotografii, caricaturi, colecții de 
jucării. Dar ele sunt șase filme independente care trebuie luate ca atare. Le-am și dat titlul 
de Almanah cinema, mi s-a părut potrivit și lipsit de respectabilitate.  

D.L: Ați gândit Amintiri de pe Frontul de Est și ca pe o schimbare de strategie în ceea ce 
privește tema sau perspectiva? Am putea spune că ne confruntăm acum cu o perspectivă 
a agresorului, în sensul în care îmi pare că în filmografia ta adesea vedem lucrurile mai 
degrabă în legătură cu victima. Mă gândesc aici că ar putea fi și un exercițiu de comentariu 
sardonic, ca răspuns la cerințele publicului care se plânge că nu sunt românii reprezentați 
dintr-un anumit punct de vedere.

R.J: Aici țin să te contrazic puțin. Din contră, toate filmele pe care le-am făcut au fost din 
perspectiva românească, eu fiind român, dar nefiind nici evreu, nici rom. Poate se vede mai 
puțin lucrul ăsta, dar în filmele mele de ficțiune nu am făcut personajul principal rom sau 
evreu. În cazul celorlalte, e maxim un amestec, dar pespectiva e întotdeauna a cuiva care 
e român și nu aparține minorității oprimate sau urmașilor lor. Din punctul ăsta de vedere, nu 
e o perspectivă. Poate e o schimbare de metodă, în sensul că filmul și obiectele din interi-
orul lui, prin natura lor, funcționează după alte reguli. Pe lângă chestiunea cu sunetul mai 
e problema pe care o semnala și Adrian mai devreme legat de ce facem noi, ca regizori. 
Totdeauna ca regizor apare dorința de a-ți impune punctul de vedere. Sunt regizor trebuie 
să vin cu ceva. Or, aici, intenția până la urmă a fost că am vrut să facem cât mai puțin. De 
aceea, în sinopsisul pe care l-am trimis către presă am și descris filmul ca un ready-made 
comentat, trimițând în mod evident la Duchamp. Alegerea obiectului - pentru expunere în 
cazul lui Duchamp, pentru filmare în cazul nostru - e mai importantă sau cel puțin la fel 
de importantă ca orice alt meșteșug sau dimensiune artistică pe care am aduce-o în joc. 
Faptul că Adrian a găsit acest album, că l-am ales împreună pentru film, apoi că l-am pre-
zentat întâi ca atare publicului, filmând pozele și zoomând pe anumite detalii - ăsta e primul 
gest artistic esențial. Apoi apare comentariul textului care e îmbibat cu această perspectivă 
patriotic-naționalistă, pe care am vrut să o deturnăm. Prin informațiile găsite am comentat 
acest ready-made. 

Dar e un film în care noi am făcut extrem de puțin - și nu am senzația că ar fi trebuit să 
facem ceva mai mult, să învârtim nu știu cum pozele. Mi s-a părut că esențialul e să prezen-
tăm acest album foto necunoscut și să îl comentăm. Intervenția noastră a fost de a reduce 
și de a ne limita. Poate că, cel puțin asupra mea, influența lui Duchamp e destul de mare. 
Am citit de la George State o carte care a devenit foarte importantă pentru mine, Kant după 
Duchamp, al lui Thierry de Duve. După mine, e o carte fundamentală pentru că pune gestul 
lui Duchamp în centrul artei secolului al XX-lea și încearcă să vadă ce mai rămâne din toate 
teoriile despre estetică după ce acest gest e acceptat în artă ca atare. Ce mai poți spune 
despre frumos, despre meșteșug, despre virtuozitate când Duchamp a expus ready-ma-
de-uri? Probabil că fără cartea asta nu aș fi fost așa dispus să accept propunerea lui Adrian. 

A.C: Revenind la întrebarea ta, aș sublinia că există concepția asta greșită că Holocaustul 
e un subiect de nișă care ține de problema minorităților. Nu, istoria Holocaustului e istoria 
statului român, și a statului german și a altor state care sunt implicate în proiectul genoci-
dar. Când studiem separat problema Holocaustului uneori pierdem din vedere că vorbim, 
de fapt, de o problemă structurală a statului român. Eu pe mine mă percep în primul rând ca 
specialist în istoria României în acest episod din istoria secolului al XX-lea și într-o mai mică 
măsură specialist în istoria evreilor. Asta probabil trebuie repetat, altfel subiectul pare mar-
ginal, iar el s-ar putea să fie unul fundamental pentru a ne înțelege istoria secolului trecut. 

În privința perspectivei, într-adevăr, în Ieșirea trenurilor din gară, acolo ne-am focalizat 
asupra victimelor. La acel proiect, pentru că era o cantitate mare de documente și informații 
care veneau dinspre făptașii crimei în masă, ne-am pus problema cum integrăm în film 
o perspectivă care să se focalize pe vocile victimelor. După ce am luat în calcule tot felul 
de variante și ne-am confruntat cu mai multe probleme de formă, de logistică și, până la 
urmă, și de deontologie, am decis să punem deoparte vocile criminalilor. Fără să ne punem 
problema neapărat, filmul mai nou, Amintiri de pe Frontul de Est, integrează problema 
responsabilității. Avem oameni din plutoane de execuție, avem ofițeri citați care au emis 
ordine, dar, pe de altă parte, avem și tăceri ale celor citați - și ale albumului. De exemplu, 
nu sunt fotografii în album de la Edineț, unde s-a produs cel mai mare masacru al acestei 
unități de cavalerie. 

R.J: Noi am discutat chestia asta și îmi pare rău că nu am găsit un mod de a o integra în 
film. Poate ar fi fost interesant de pus un carton negru și de spus că unitatea a trecut pe la 
Edineț și că nu există poze. De fapt, în cinema, cum știm, lucrul cel mai greu, lucrul imposi-
bil de arătat de fapt e negativul, ceea ce nu e. Asta se vede uneori și la filmele studenților. 
Probabil fiind o rămășiță de gândire literară din școală, de foarte multe ori mai vine câte un 
student la mine și zice „Voi face un film în care să arăt că nu se mai iubesc!” sau că nu s-au 
mai văzut etc... Aceste nu-uri sunt imposibil de arătat în cinema.   
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A.C: Dacă te uiți la presa din timpul războiului, la presa cenzurată, uneori, pentru că arti-
colul era cenzurat în ultima clipă, sunt pete albe pe ziar. Adică două-trei articole și un colț 
gol. De ce să nu faci un film așa? Să arăți că nu întotdeauna spațiul e acoperit de imagine 
sau de text.  

D.L: Legat de ce arătați și nu arătați, aș avea o observație. E ceva din titlul filmului, mai ales 
partea de „amintiri”, care te duce cu gândul la toată acea zonă de memorialistică de război. 
O zonă care adesea a fost interpretată foarte fetișist în raport cu trecutul, sau printr-o prismă 
foarte romantic-mizerabilistă în raport cu șocul războiului. Și mi se pare în Amintiri că există 
așa un fel de oroare tacită a ceea ce vezi în imagini, care vine tocmai dintr-o senzație bizară 
declanșată de ceea ce și de nonșalanța cu care fotografiază soldații, ca și cum constru-
iesc un jurnal de călătorie. Vezi și albumul arătat la începutul filmului, frumușel, cu fundiță. 
Fotografiile au colțurile tăiate elegant, e scris îngrijit. Plutește așa în aer o romanță pericu-
loasă - care, în mod clar, e în contrapunct cu tot ceea ce ajungi să afli despre evenimente.

R.J: Asta a și fost unul dintre elementele declanșatoare ale filmului, faptul că o unitate mi-
litară a putut să facă un album de fotografii ca un album de vacanță, să zicem. Cu pozele 
aranjate frumos, pe capitole, cu mici explicații lângă. De aici am pornit, de la ideea că există 
această privire turistică care se suprapune peste o privire pe care am putea să o numim 
aproape colonialistă, deși poate e mult spus, în raport cu România. Deși a existat un mi-
nister al colonizării, nu, Adrian? Sau cum se chema, un subsecretariat de stat, în perioada 
Antonescu. Există o privire de felul ăsta și noi am căutat să lucrăm în jurul ei, să o comen-
tăm, pentru că ni s-a părut că e în contra a ceea ce știm despre război. Asta în primul rând. 
În al doilea rând, albumul - sau fotografiile din el - mi se pare fascinante nu pentru detaliile 
evidente, ci prin prisma acestor lucruri care scapă, acestor chestiuni care țin de epocă. Nici 
nu ai nevoie de informații despre masacrele respective ca să știi că ele au avut loc. E de 
ajuns să te uiți la cum erau fotografiați evreii sau cum sub poze scrie „jidani”. Dacă te uiți 
la ele, poți afla multe informații despre ceea ce nu poți găsi în fotografii. Tot ce înseamnă 
ideologia epocii, rasimul, anti-semitismul. 

Legat de titlu, intenția asta a fost. Noi l-am tot schimbat inițial. La un moment dat filmul s-a 
numit „Catalog”, apoi „De la Vest la Est”, apoi „Spre Est”, și după lungi discuții cu Adrian 
am rămas la titlul actual, care mi s-a părut potrivit pentru că păstrează ceva din aura unui 
album. E o ușoară ironie în titlu. Sunt toate albumele foto, filmele de amator sau casetele de 
familie cu „Amintiri de la Năvodari” sau „Amintiri din X”. Da, albumul conține foarte puternic 
o perspectivă turistică.

A.C: Echivalentul albumului în materie de documente în arhivele militare este jurnalul de 
operațiuni al unei unități. Mulți istorici din România, pentru că nu au timp să vadă în detaliu 
arhive militare, se rezumă la a utiliza aceste jurnale de operațiuni. Ele sunt cele mai falsi-
ficate documente din fondurile de arhivă militară, pentru că apare această preocupare a 
posterității. Și albumul din film este făcut cu o privire către posteritate. Asta face ca faptele 
să fie falsificate grosolan. O înfrângere pe front e povestită în jurnalul de operațiuni ca fiind 
o victorie sau e trecută sub tăcere, iar tot limbajul de acolo e mai degrabă înflăcărat și în 
spiritul cronicilor medievale eroizante. Asta e o capcană foarte mare. Noi am citat uneori 
din jurnalele de operațiuni, dar tot din perspectiva asta ironică și contrapunctică. De fapt, 
aici e alt pericol. În momentul în care cine construiește discursul își pune problema că el 
poate reprezenta substanță pentru posteritate și substanță pentru amintire, atunci apare și 

această preocupare de a falsifica, de a-l manipula pe receptor în acord cu intenția mesaju-
lui transmis. Când cineva își pune problema să producă memorie și, de fapt, monumente 
de tip fotografic sau documentar, el încearcă să fie cu atât mai autoritar în modul în care își 
construiește mesajul.  

R.J: E o vorbă a lui Huizinga care spune că singurul motiv pentru care merită să studiezi 
istoria e în raport cu prezentul. Să studiezi ce este relevant pentru prezent. Ăsta e un lucru 
care m-a ghidat în toate filmele legate de istorie pe care le-am făcut, fie că sunt filme de 
arhivă, fie că sunt filme de ficțiune (deși, mă rog, distinția mi se pare ușor improprie). Eu nu 
sunt istoric, așa că interesul meu legat de istorie e pentru ceea ce rămâne relevant pentru 
ziua de astăzi. Nu am niciun interes pentru istoria de almanah, ca să folosesc un cuvânt 
care pare că mă preocupă acum. Există un interes pentru istorie strict la nivelul ăsta al 
anecdotei, al faptului divers, al acumulării de date. Pe mine nu mă interesează perspectiva 
asta, ci istoria din perspectivă politică, socială sau ideologică doar acolo unde există un 
raport cu ceva din ziua de astăzi, cu niște potențialități ale prezentului. Filmul a fost gândit 
în legătură cu asta, pornind de la materiale și ajungând până la citatele pe care le-am ales. 
Aici Adrian e modest să spună că toată cercetarea asta e munca lui de un an de zile, de a 
găsi toate materialele pe care le-am selectat pentru a sparge prezentarea acestui album. 
Am ales, deci, ceea ce ni s-a părut că sub o formă sau alta e relevant pentru prezent.

A.C: Dacă te uiți cu atenție în film, vezi fotografii de la Melitopol. Unitățile de cavalerie au 
fost și la Mariupol și la Melitopol. Alături de germani, am contribuit și noi la distrugerea 
orașului în 1941 și apoi și în timpul contraofensivei sovietice din 1943. Subiectul e, sigur, 
foarte prezent în contextul războiului din Ucraina, dar și unul inconfortabil. Observ și eu 
cum e gestionată acum problema invadării Ucrainei dinspre Vest, în 1941, de către armata 
germană, alături de armata română. Vedem două registre de discurs. În contextul de acum, 
încărcat, ele sunt discursuri paralele. Lumea vorbește despre partea istorică ca și cum e 
complet desprinsă de orice relevanță pentru prezent, iar borcanele nu ar trebui încurcate 
cu discuția de acum. Or, de fapt, aici e marea provocare, să vezi lucrurile astea și dintr-o 
perspectivă istorică. Vorbesc despre faptul că acum de partea Ucrainei sunt mai multe state 
care au participat la agresiunea împotriva Uniunii Sovietice în 1941 și despre cum s-au re-
aranjat lucrurile. Că noi avem această schizofrenie a discursurilor și le punem în rafturi se-
parate nu-i un semn bun. Clar, toți încercăm să nu mai adăugăm la încărcătura emoțională 
a momentului, încercăm să nu mai dăm materie primă propagandei ruse. Dar, pe de altă 
parte, cum i-am spus la un moment dat ambasadorului României la Chișinău, atunci când 
m-am dus acolo să cercetez gropi comune, există ideea asta de „hai să nu răscolim prea 
tare”. Și ce faci în cazul ăsta? Lași Moscova să fie singura care vorbește pe subiectul ăsta 
și România, deși și-a asumat participarea în Holocaust în raportul final din 2004 al Comisiei 
Wiesel și deși a implementat politici de recunoaștere și educație pe subiect, deodată ne 
apucă pudoarea și separăm discuțiile? Aici nu cred că e ceva sănătos pe termen lung. Ca 
toată discuția din prezent despre războiul din Ucraina să fie sănătoasă și să aibă cu ade-
vărat relevanță, va trebui să integrăm și aceste episoade din Al Doilea Război Mondial, ca 
să nu operăm în continuare cu dulapuri separate care sunt în interiorul aceleiași conștiințe.  

D.L: În încheiere, l-aș întreba un lucru întâi pe Radu, având în vedere modul în care folo-
sește subiectul istoric în filmele sale, dacă e aici o preocupare de a căuta sau de a investi-
ga tensiunile care apar în momentul în care istoria are potențial de poveste. Histoire și tot 
histoire, pe franțuzește. În sensul în care se pot insera niște ficționalizări în istorie sau în 
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autoreprezentare. Iar către Adrian întrebarea ar fi exact inversă, dacă vocația istorică e de 
a decanta povestea de istorie sau, până la urmă, de a admite că există împletiri între cele 
două și trebuie să fii tot timpul în gardă în momentul în care o cercetezi.

R.J: Mi se pare că întrebarea e prea mare pentru capacitatea mea de a răspunde. L-aș 
invoca din nou pe Huizinga. Are un eseu care se numește ceva de genul Ce înseamnă 
istoria? Iar definiția pe care o dă el e una vastă. Spune cam așa, că istoria e ceea ce o 
civilizație anume își povestește ei înseși despre propriul trecut. Din punctul ăsta de vedere, 
și filmele pe care le facem noi sunt parte din acest proces de repovestire sau de povestire 
a trecutului. Cum ziceam, eu sunt totuși cineast și nu istoric, și dacă mă interesează ceva 
este ce anume poate să aducă cinema-ul pe masa istoricilor sau pe masa discuțiilor și 
discursurilor despre istorie. Ăsta e motivul pentru care am făcut anumite filme - acum, de 
exemplu, pregătesc un proiect care e pur contemporan și nu are, sau are o legătură foarte 
vagă cu istoria. Mă interesează mai puțin ce zici. Întrebarea ta ar presupune ca viziunea 
mea să fie foarte clară, foarte largă și foarte bine formată. Dar pe mine mă interesează în 
ce măsură imaginile în mișcare și esența cinema-ului, montajul și așa mai departe, pot oferi 
un anumit mod de a reprezenta sau discuta istoria care este diferit de ceea ce fac istoricii 
de profesie sau filosofii istoriei. Habar n-am, asta încerc să fac și asta mă ghidează, dacă 
reușesc sau nu, nu sunt eu în măsură să spun. Mai departe despre ce înseamnă un discurs 
despre istorie, cât înseamnă el ficțiune, care e adevărul istoric, care sunt tipurile de istorii 
- astea sunt probleme care mă depășesc. Demersul meu e unul mai modest, să încerc să 
folosesc cinema-ul pentru discutarea unor probleme, ca niște puncte de plecare pentru pu-
blic. Să le ofer spectatorilor ideea că există și posibilitatea de a reprezenta lucrurile folosind 
imagini, sunete, montaje. De aici mai departe e munca fiecărui spectator în parte.   

A.C: Mie mi se pare că știi la un moment dat că un tip de cinema e unul convențional când 
îți vorbește de o idee foarte rudimentară de poveste. O poveste care deține ceva nou, ceva 
interesant, care are la un moment dat o întorsătură și un final care te impresionează. Mă 
uit în critica de film din România și mulți au așteptări, de fapt, în legătură cu o linie narativă 
foarte simplă. Or, cinema-ul nu mai e de mult în faza asta în care privitorul trebuie să se în-
toarcă acasă cu o poveste. Asta cred că e valabil și pentru cinema și pentru istoric - și asta 
încercăm și noi să facem în film - când te uiți la materialele pe care le ai pentru a construi 
o poveste devii conștient de modul în care se hibridează un discurs narativ și un discurs 
istoric, folosind materiale foarte diferite. Până la un moment dat, a existat în cinema ideea 
asta că regizorul și naratorul autoritar din film trebuie să preia sarcina de a topi această 
materie primă foarte diferită și să transmită ceva mestecat spectatorului. Noi în Amintiri 
arătăm aceste tipuri diferite de material cu care lucrăm și invităm privitorul să fie conștient 
împreună cu noi de eterogenitatea discursului istoric. Uneori e important să lași la vedere 
cărămizile din care se construiește un film; e important să nu te crezi mai deștept decât 
spectatorul, să-i spui că i-ai uniformizat tu totul. O formulă în care se văd cusăturile cred că 
e și forma noastră de respect față de public, unde nu impunem ceva final ca o perspectivă 
asupra istoriei.   

Aș mai menționa, legat de forma cinema-ului, că cele două filme la care eu și Radu am lu-
crat împreună, Ieșirea trenurilor din gară și Amintiri de pe Frontul de Est, sunt recomandate 
să fie văzute în cinema. O dată, lucrul e o constrângere de cadru - viața de astăzi e disrup-
tivă, e foarte greu să te concentrezi să faci trei ore ceva, pe când cinema-ul te obligă la tipul 
ăsta de experiență. Ieșirea trenurilor are rost exact ca experiență unitară de durată. Dacă îl 

vezi în episoade mici pe parcursul mai multor zile, se pierde din ceea ce transmitem. A doua 
oară, ce spunea și Radu în alte discuții, cinema-ul ia lucruri mici și la face mari. O astfel de 
amplificare a imaginii furnizează avantajul vizionării filmului la cinema 

R.J: Unul dintre lucrurile care m-au șocat când am făcut Inimi cicatrizate (2016), dar mai 
ales după Barbari, a fost faptul că au existat istorici - și nu puțini, dintre cei care se expri-
mă pe internet, pe rețele și pe bloguri - care au fost extraordinari de nemulțumiți de filmele 
respective. Ceea ce pentru mine a fost atunci o dezamăgire și a fost și un moment în care 
mi-am dat seama de faptul pe care noi îl știm de multă vreme, cum că a înțelege un film nu 
e tot timpul atât de ușor cum pare și că o instrucție într-o disciplină care e mai legată de cu-
vinte, spre exemplu literatură sau istorie, nu-ți oferă neapărat capacitatea de a înțelege un 
film sau un anumit tip de cinema. Prin asta nu vreau să spun că trebuie să facă toată lumea 
facultatea de film, dar există niște limite între care, fără o curiozitate reală pentru domeniul 
respectiv, fără un efort, sunt lucruri care rămân opace. 

Țin minte pe cineva, un istoric foarte competent, dar n-are importanță cine, care comentase 
despre Barbari cum că „e inadmisibil”, că „ăsta nu e film”. Ne citește personajul patru mi-
nute, păi da’ ce-i aia să citească într-un film personajul patru minute dintr-o carte? Sau cu 
citatele și imaginile de arhivă, că sunt prezente nu-știu-cum. Film trebuie să fie să-mi spui 
povestea etc. Chestiunea asta ne-arată ceea ce eu cred de mult și sunt tot mai convins, 
că și pentru cinema, ca pentru orice artă, e nevoie de o instrucție, de o auto-instrucție sau 
măcar de curiozitate pentru a putea înțelege niște lucruri. Inclusiv pentru cei care, iată, au 
o educație formală avansată în alte domenii. Iar în România, unde în general educația e 
atât de subfinanțată, la fel și cultura, televiziunile sunt cum sunt - ne inundă cu tâmpenii, la 
fel și rețelele de pe Internet - e foarte greu. Deci, e nevoie de un tip de educație specifică, 
care încă e imposibil să apară sau mai apare pe ici, pe colo prin orașele mari. M-a enervat 
recent o situație în care cineva mi-a cerut acordul pentru a proiecta un film la „liceele bune” 
dintr-un oraș. În sensul că sunt unii care merită, dom’le, să li se arate un film că sunt la lice-
ele bune, ca un privilegiu de clasă, iar ăia care sunt la liceele așa-zis proaste trebuie direct 
aruncați la gunoi, indiferent de cum ar fi ei de fapt. Mi se pare că asta spune foarte mult 
despre atitudinile pe care mulți le au față de învățământ și cultură. Pentru mine, în modul 
ideal, în toate mediile ar trebui să ajungă tipul ăsta de educație - nu numai cinematografică, 
ci și muzicală, plastică, istorică, politică. Cred că există acum o relație foarte toxică cu edu-
cația, unde ea e înțeleasă ca o scară cu trei discipline care contează, de care ai nevoie ca 
să urci neapărat de la școală, la liceu, la facultate. Iar, din punctul meu de vedere, educația, 
ca și cultura, ar trebui să fie ceva care să te facă să înțelegi lumea din jur, în articulațiile ei 
complexe.
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Traducere

Substandard
de Harun Farocki

Tradus de Flavia Dima, editat de Christian Ferencz-Flatz

Publicat în 1995 în volumul colectiv „Sehsucht. Über die Veränderung der 
visuellen Wahrnehmung” („Dorință. Despre schimbarea percepției vizuale”); 
la fel ca în cazul altor texte din a doua parte a creației lui Farocki, Substand-
ard este un text în care regizorul își revizitează propria operă - revenind aici 
la Videograme dintr-o revoluție (1992).
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În 1989, când se termina cu Ceaușescu, pe străzile din București nu se vedea nicio altă 
mașină decât Dacia. Este vorba despre un Renault construit sub licență în România cu un 
portbagaj ca o coadă de rață, a cărei producție fusese deja sistată în Franța în urmă cu 20 
de ani. Doar puținii oameni care aveau valută străină dețineau mașini de import: actori și 
fotbaliști, sau fiica soților Ceaușescu, Zoe, care conducea un Renault 21.

În studiourile televiziunii încă se foloseau benzile magnetice late, la care în țările Europei 
de Vest se renunțase de vreo 10-15 ani. Prima cameră Beta din România se afla la de-
partamentul de film al Comitetului Central și fusese obținută pentru a fi îndreptată asupra 
cuplului Ceaușescu: asupra discursurilor și recepțiilor lor. Avantajul camerei Beta constă în 
mărimea redusă a camerei și a magnetofonului și a mobilității ce rezultă din aceasta. Ceau-
șeștii făceau numai lucruri care fuseseră stabilite prin protocol până la cel mai mic detaliu, 
iar dacă un moment se abătea de la protocol, nu mai apărea niciunde. Își procurase regimul 
o cameră mobilă fiindcă presimțise, poate fără să-și dea seama, mișcarea și imprevizibili-
tatea ce vor urma? Am folosit imagini luate de această cameră de protocol în filmul nostru: 
atunci când, în dimineața târzie a zilei de 22 decembrie 1989, masa de oameni intră în fața 
și înăuntrul CC-ului1, iar cărți și fotografii încep să zboare de la ferestre și din balcon, aces-
tea au fost înregistrate chiar pe această cameră Beta. Ea fusese poziționată la al treilea etaj 
din aripa secundară a clădirii, pentru a înregistra de acolo masa spectatorilor organizați.

Acum, este nevoie de ceva fantezie sociologică pentru a ne imagina un operator trimis  pe 
timpul lui Stalin, la școala de film din Moscova. Acolo i se arată filmele avangardei sovieti-
ce și învață că juxtapunerea unui prim-plan filmat de jos cu un cadru larg dinamizează la 
maximum orice eveniment. Când, mai târziu, el devine responsabilul cu imaginea aparițiilor 
lui Ceaușescu la jurnalul de actualități din România, el dispune plasarea camerei la acest 
punct elevat de la al treilea etaj - dacă în acest moment, încă știe de ce a făcut asta, el va 
începe să uite motivele pe parcursul următorilor 20 de ani, odată cu repetiția constantă. 
(Problema dramaturgică a partidului unic: marile mase ar trebui să se reunească sub sem-
nul militantismului - dar în același timp nu are voie să existe niciun opozant, fiindcă prezen-
ța sa indică asupra slăbiciunii regimului.)

Pe lângă asta, aici contează și noțiunea de „degradare morală”: lucrurile încă se apreciază 
prin prisma inovației pentru multă vreme înainte ca acestea să dea greș din punct de vede-
re tehnic. Orice cameraman din ziua de astăzi se simte minimalizat atunci când i se dă pe 
mână o cameră cu care își turna von Sternberg filmele, iar orice politician se simte minima-
lizat atunci când se îndreaptă asupra lui o cameră care luase capturi cu Marlene Dietrich. În 
1970, cinemaul francez a putut să arate cum Annie Giradot se urca fericită într-un Renault 
cu coadă de rață - 20 de ani mai târziu această mașină devenise atât de insuportabil de 
învechită ca o cameră cu tub catodic.

Termenul de „degradare morală” îi aparține lui Marx și a intrat din nou în circulație odată cu 
1968. În România, anul 1968 a fost deosebit, fiindcă Ceaușescu nu a luat parte la invazia 
din CSSR (Republica Sovietică Cehoslovacă) efectuată de statele pactului de la Varșovia. 
Iar asta i-a creat spațiu de joacă. Trebuie să ne amintim că în 1968 de Gaulle era la Ceau-
șescu în timp ce Parisul ieșise în stradă în luna mai.

1 Trimiterile din text se fac către filmul Videograme dintr-o revoluție de Harun Farocki și Andrei Ujică, 
RFG, 1992, 16mm, color.

Despre Zoe Ceaușescu, femeia care conducea un Renault 21, vorbește muncitorul din ul-
tima scenă a filmului, spunând că avea 97 000 de dolari în cont, în timp ce el și semenii lui 
nu aveau cu ce să se distreze - la ora 6 se dădea stingerea. El spune asta în timp ce se află 
într-o fabrică și nu într-un cartier comercial, unde adesea televiziunea noastră dă cuvântul 
persoanelor care, la rândul lor, nu au 97 000 de dolari în cont. Ca să nu ne fure politica tim-
pul destinat imaginilor, am să o spun pe scurt: în 1968 a câștigat ideea că nu producția bu-
nurilor este cea care contează, ci producția consumatorilor/utilizatorilor de bunuri. Oricine 
râvnește un bun sau un serviciu oarecare este acela care primește cuvântul. Muncitorului 
de la sfârșitul filmului nostru nu râvnește suficient de multe cât să mai primească vreodată 
cuvântul.

România era înapoiată și în privința dotării cu camere neprofesioniste. Relativ puținele 
camere VHS atrăgeau utilizatori care vedeau filmatul drept meșteșug și nu drept funcție a 
programului de captură al camerei. Mulți dintre cei care dețin materialul pe care îl cităm în 
film au învățat din manuale sau de la ore că un obiect dispus în plan apropiat  dă adâncime 
unui cadru, sau că trebuie să realizeze tăieturi de tranziție, fiindcă un proces filmat conti-
nuu abia mai poate fi scurtat. Omul care a surprins de la balconul său clipa în care soldații 
armatei trag deasupra capetelor ofițerilor de Securitate și se situează, astfel, de partea 
Revoluției - el și-a dăruit caseta unei arhive studențești fără să-l intereseze modul în care 
aceasta va fi valorificată. Mulți alții au încercat însă să găsească o carieră în media prin 
intermediul filmărilor lor de la Revoluție. Astfel, trebuie să ne gândim că acești cameramani 
ai revoluției voiau să se recomande prin munca lor la televiziunea post-revoluționară. În fața 
camerei: viitoarea pătură politică - în spatele camerei: viitoarea pătură televizuală; și vedem 
încercarea ambelor părți de-a scăpa de statutul de amatori.

Însă, cum se face că, într-un stat în care poliția înregistra mașinile de scris și de la care 
obținea mostre de scris, existau camere video aflate la dispoziția privaților? Răspunsul 
evident este și cel corect: poliția avea o fixație pentru scris, fiindcă scrisul fusese cel care 
organizase mișcarea muncitorească - o amintire care era încă vie în birourile Securității. 
Tot așa a contat și faptul că până atunci nu existase o mișcare de rezistență care să fi fost 
organizată pe baza comunicării video. La primă vedere, casetele video nu atrag autori care 
le pot investi cu o folosință creativă. O bucată de hârtie poate servi scopului de a concepe 
o nouă viață, dar și modurilor în care se poate ajunge la aceasta - o casetă video servește 
mai degrabă înregistrării și redării a ceea ce s-a întâmplat. Nu odată s-a întâmplat ca și ca-
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merele video să aibă această funcție de documentare în timpul Revoluției Române. Faptul 
că forțele Securității trăseseră în copii la Timișoara, că s-a ajuns la demonstrații în masă și 
că s-a retras armata - aceste vești au ajuns la București prin emisiunile străine (în cuvintele 
spuse la radio), prin telefoane, prin călători, prin feluritele canale prin care se transmiteau 
zvonuri, dar nu și prin casete video.

Aș vrea să intru puțin în subiectul cadrului lung de la începutul filmului nostru: un bărbat ține 
camera prin fereastră - fiindcă obiectivul său nu se apropie suficient de marșul demonstran-
ților, două treimi ale imaginii sunt ocupate de blocul de șase etaje de după colț și de către 
o clădire scundă care adăpostește garaje. O imagine de o asemenea trivialitate poate fi su-
portată doar de către un om care locuiește în acest loc și care privește adesea pe fereastră, 
ca să se asigure de faptul că are o existență deosebită. Mulțumită cameramanului care a 
ținut acest cadru vreme de mai multe minute există această imagine care își nimerește ținta 
tocmai datorită faptului că dă greș.

Bărbatul cu camera nu înregistrează imaginea fiindcă speră că o poate disemina - și, odată 
cu aceasta, să disemineze și ideea răscoalei. Poate că se gândește la câțiva prieteni căro-
ra le-ar putea-o arăta, făcând astfel ca evenimentul să capete realitate factuală. Dacă s-ar 
fi ajuns la suprimarea demonstrațiilor și, astfel, la victoria regimului Ceaușescu, amintirea 
răscoalei ar fi fost greu de prezervat. Prin imaginea sa, omul cu camera dovedește că nu 
și-a plecat privirea. În plus, imagina sa contează pe un timp, în care asemenea imagini vor 
putea fi arătate; ele sunt ca o incantație ce conjură acest timp să vină. 

Neprevăzutul și neobișnuitul eveniment al Revoluției intră în câmpul de vedere a camerei. 
Sub imaginea revoluției transpare reflexia unei lumi previzibile și obișnuite, a cărei înre-
gistrare era scopul pentru care acest aparat de filmat fusese inventat. În fața unei camere 
care este produsă și vândută cu scopul de a înregistra sărbători în familie sau călătorii în 
vacanță trece un marș de demonstranți, iar în fața unei asemenea camere se pune în sce-
nă procesul împotriva Ceaușeștilor. Un militar este însărcinat cu pornirea și manipularea 
camerei, în vreme ce acest cameraman de proces deține un rang mai înalt decât cel al unui 
cronicar al istoriei/istoric.

Câteva capete de acuzare împotriva acestei înregistrări video:

1. Fiindcă procesul este iluminat și filmat cu aparate destinate amatorilor, imaginile nu 
servesc drept o mărturie a legalității acestui act. Imaginile VHS ale procesului, neclare și 
măcinate de nenumărate procese de copiere [ale originalului], par că s-ar potrivi mai bine 
cu o acțiune teroristă. O cameră pentru amatori îi slăbește pe învinuiți - ca și pe procurorii 
și pe avocații grobieni care-i înjură pe Ceaușești.

2. Când este o chestiune de viață și de moarte în joc, atunci trebuiesc angajate măcar două 
camere în proces. Dacă este vorba de viață și de moarte, atunci nu se poate prevedea care 
dintre momente vor fi importante și care vor fi penibile. Vor fi inevitabile mici prescurtări 
inobservabile (subtile) - iar dacă acestea vor fi efectuate în cadrul unui asemenea material, 
care provine de pe o singură cameră, ele vor apărea drept falsificări.

3. Revoluționarii, în măsura în care filmează un proces și o execuție, admit astfel că nu mai 
pot fi luați pe cuvânt. (În Statele Unite se filmează o execuție în scop de divertisment, însă 
nu și cu scopul de-a dovedi că, într-adevăr, aceasta chiar a avut loc.) Militarii români vor să 
dovedească: „Le-am făcut un soi de proces” și: „La final chiar erau morți.” Când imaginile 
de la proces au fost arătate pentru prima oară la televizor, în noaptea de după execuție, 
acestea s-au arătat fără sunetul original, ci cu un comentariu atașat care făcea pauze lungi. 
În cadrul montajului filmului nostru, aceste pauze în liniște pot să capete un sens dramatic, 
de pildă atunci când crainicul spune: „Sentința a rămas definitivă și a fost executată prin 
împușcare”, iar cuplul Ceaușescu, așezați în băncile unei școli, rămân astfel pentru mult 
timp în înregistrare. Mulți dintre spectatorii primei emisii [a materialului] din 1989 nu au fost 
mulțumiți de această omisiune sofisticată și au solicitat să li se arate imaginile cadavrelor, 
care au apărut pe ecrane a doua zi de dimineață.

4. „[...] viața trebuie să înceteze din mormăit pentru ca ceremonia legală să-și poată urma 
cursul. În acest sens, același lucru este valabil pentru justiție același lucru ca și religie, 
teatru sau predare: poate fi practicată oriunde (ajunge și doar o masă), însă doar cu condi-
ția ca timpul și spațiul său de desfășurare rămâne separat față de timpul și spațiul privat.” 
2Prezența oricărei camere degradează procesul.

Imaginile procesului și execuției sunt probabil cele mai prost filmate imagini ale întregii 
Revoluții. O critică se îndreaptă nu doar asupra unei oscilații anume a camerei sau a unui 
anumit cadraj, ci mai mult asupra organizării fundamentale a filmării. Dacă lucrezi în media 
profesionistă a zilelor noastre, primul lucru de care poți să îți dai seama este că trebuie să 
comanzi o aparatură de înregistrare care se potrivește situației, iar personalul care o va 
mânui te va urma. La fel cum în cazul producției bunurilor materiale, dispozitivele de lucru 
atestă performanța ulterioară.

În cazul fabricării de automobile sau de aparate de televiziune, producția nu se va putea 
încă dispensa în totalitate de munca umană. Tot așa, în viitorul apropiat, nu se vor putea 
realiza înregistrări pe deplin automatizate ale sunetelor și imaginilor, cel puțin nu în afara 
studiourilor. O persoană ale cărui aptitudini îl recomandă să fie jurnalist, agent comercial 
sau cititor de contoare va pune în uz anumite aparate despre care nu vor trebui să știe mai 

2 Alain Finkielkraut, Memoria zadarnică - Despre crima contra umanității. (Berlin 1989; publicat în 
România la editura Hasefer, 2004).
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mult decât modul în care acestea se aprind și se sting. Aparatele acestea vor utiliza senzori 
pentru a captura o „machetă optică” și pentru a transmite datele acesteia unei centrale, în 
care vor fi analizate în cadre luate de deasupra și de dedesubt, în prim-plan și gros-plan, în 
panoramări și cadre de urmărire, în imagini cu contrast slab și puternic. Procesele de calcul 
vor înlocui meșteșugarii camerei. Algoritmii vor înscrie stilul, scriitura de mână, designul, 
spiritul. Cum stă treaba cu spiritul?

Filmul nostru arată cum Ceaușeștii, acompaniați de un militar, trec în grabă de-a lungul 
acoperișului Comitetului Central și se urcă în elicopterul care apoi decolează. Această cap-
tură provine de la un amator care a devenit vânzător după Revoluție (și care și-a predat ma-
terialele unei arhive studențești și mai apoi nu s-a mai interesat de soarta acestora). Fiindcă 
se afla cu camera în piațeta din fața CC-ului, elicopterul a ieșit curând din raza câmpului 
său vizual. Aici, tăiem pentru a trece la o înregistrare filmată de un bărbat aflat la balconul 
unei camere de hotel, bărbat care, cel mai probabil, era un angajat al Securității. În conti-
nuarea cadrului anterior, această cameră urmărește elicopterul aflat în zbor și astfel trece 
peste acoperișurile dimprejur, care sunt pline de privitori. Este oare sursa primului cadru 
spiritul libertății, în timp ce sursa celui de-al doilea este esența statului polițenesc? (Doblin 
citează pe larg din protocoalele de poliție, Thomas Mann - din texte științifice). Sau poate că 
polițistul sub acoperire și-a schimbat tabăra în timp ce înregistra - și astfel a putut să devină 
vânzător după Revoluție? Chiar și în cazul filmării unui simplu zbor de elicopter,  punctul de 
vedere al subiectului care realizează înregistrarea și mișcarea obiectului înregistrat nu sunt 
capabile să decidă totul. În mod asemănător, în cazul scriiturii, regulile sintaxei și ale logicii 
propoziționale nu definesc pe deplin exprimarea. Pare să fie mai dificil să infuzezi imaginile 
cu un spirit decât cu cuvinte; pare chiar și mai dificil să citești/deslușești lucrurile cu care 
imaginea a fost învestită. Iar imaginea nici nu poate să-i cuprindă pe toți.

Răscoala din București a început cu o transmisiune live a unui discurs susținut de Ceau-
șescu, în timpul căruia el s-a simțit deranjat și pe care l-a întrerupt, moment în care și trans-
misiunea de la televiziune s-a întrerupt. În ziua următoare televiziunea a arătat emisiunea 
revoluționară, iar de aici încolo, Studioul 4 a concurat cu balconul Comitetului Central pen-
tru rolul de spațiu central al Revoluției. Căderea regimului a fost pecetluită de către trans-
misiunea imaginilor procesului și ale execuției. Aceste evenimente au fost transmise inițial 
fără sunetul lor original și fără imaginea morților, apoi cu sunetul original (dar prescurtat), 
însă fără imaginea procurorilor, avocaților, judecătorilor și martorilor, iar, în final, materialele 

au fost transmise cu imaginea și sunetul complete, conținând inclusiv imaginea lungă de 
câteva minute a celor doi proaspăt împușcați. În jurul imaginilor acestor evenimente s-a 
purtat vreme de luni întregi un conflict, la fel cum, demult, cuvintele dădeau naștere unui 
război religios. Am călătorit și la București, pentru a colecta materiale care ne-ar răspun-
de întrebarea dacă, conform lui Vilem Flusser, camerele Revoluției fie ar fi „reprodus”, fie 
„produs” Revoluția. Ne propusesem o dezbatere, însă am observat în scurt timp faptul că 
materialele ne îndemnau la/împingeau spre o povestire filmică. O poveste care, firește, ar 
fi impus dezbaterea prin intermediul fracturilor sale.

În arhive se găsea nu doar primul apel revoluționar al lui Mircea Dinescu din Studioul 4: 
„Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi; înainte de asta, apelăm 
la toate forțele armatei noastre”, cât și imaginile precedente ale repetiției generale. Actorul 
Caramitru dorește să-l regizeze pe poetul Dinescu, astfel că propune acestuia să privească 
în carnetul lui: „Mircea, te prezint și tu spui, arăți că lucrezi”. Astfel, devine de înțeles de ce, 
mai târziu, actorul spune următoarele despre poet: „În fața dumneavoastră se află eroul nos-
tru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează.” Iar apoi către Dinescu: „Spune, 
ce faci.” Între timp, acesta a pus jos și a luat în mână carnetul său de câteva ori, uitând deja 
de mult că ar fi trebuit să reprezinte munca și începe pur și simplu să vorbească. Astfel, el 
dă peste cap tranziția ce ține de convențiile televiziunii și eșuează, deci, să se țină de codul 
ce guvernează reprezentarea adevărului în zilele noastre. Acesta solicită ca vorbele să de-
rive din fapte, politica din convorbirea telefonică, filozofia din condusul unei mașini (probabil 
al unei Dacii). Directorul de platou din Studioul 4 spune: „În clipa în care intrăm în emisie, 
23 de milioane de oameni sunt cu ochii și cu urechile pe noi” - și, într-adevăr, ni se prezintă 
o scenă care transpune acest gând în imagini. Apare o cameră de zi dintr-un apartament 
de bloc de construcție recentă, unde se află o familie cu patru copii și cu o bunică ce stau 
în fața televizorului și urmăresc prima emisiune revoluționară a Studioului 4 din data de 22 
decembrie 1989, tatăl o înregistrează pe casetă, iar mama comentează: „Deja știm care cu 
care” și „ E ceva așa de neclar”. Realizatorul acestor imagini lasă în urmă locuința și merge 
către centrul orașului, unde își găsește un loc pe capota unui camion cu difuzoare și docu-
mentează discursul de la balcon - pe care îl cităm mai târziu în film. Călătoria filmică de la 
blocul cel nou către centrul orașului alegem să o reprezentăm prin alt vehicul - o Dacie. Ca 
și cum ar fi fost inspirată de Noul Val Francez, camera își fixează privirea dinspre automobil 
către stradă, se aud ocupanții mașinii, iar dinspre radio se aud șansonuri.

 - „Bă, da n-am văzut un militar, mâncați-aș.”
 - „Consemnați în cazermă.”
 - „Am fost o grămadă de oameni care ne-a fost frică de un idiot.” 
 - „Până n-au murit unii n-am scăpat.”
 - „Ia uite-o și pe baba asta!”
 - „Atâta, atâta!”
 - „Poți să-ți pui dinții acuma, că n-ai avut bani, mâncați-aș!”
 - „Dă mai încet.”3 

3 N. trad.: Transcriptul fragmentului corespondent (cât și al altor replici) din Videograme dintr-o revoluție, 
în limba română, așa cum este în film. Traducerea în limba germană folosită de Farocki este una mai degrabă 
sobră, lipsită de cuvinte plastice sau de expresii vulgare.
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O povestire filmică solicită, în primul rând, ca persoanele și arenele să fie recognoscibile 
drept aceleași, deși apar transformate. Pentru a putea susține dezvoltarea acțiunii, monta-
jul trebuie în primul rând să adeverească o continuitate a evenimentelor. Fiindcă narațiunea 
noastră filmică este construită din materiale găsite, fiindcă nu există o regie centrală care 
să dea indicații persoanelor din fața sau din spatele camerei, o să pară că Istoria însăși este 
cea care se proiectează.

O scenă din București, cu scurt timp înaintea Revoluției:

Deși aceasta este o scenă scrisă pentru a arăta faptul că există idei care influențează pur-
tarea oamenilor, dar care totuși rareori se materializează într-un dialog scenic - această 
copilă a avut dreptate.

Tatăl: Anul acesta au căzut regimurile comuniste unul după altul, uneori la o diferen-
ță de doar câteva ore. Toate acestea pare că au putut să reziste doar atâta vreme cât 
Uniunea Sovietică putea să își susțină existența unei sfere de interes, a tărâmului 
care le fusese promis la Ialta.

Mama: Tocmai regimul Ceaușescu, care și-a proclamat independența față de Uniu-
nea Sovietică totuși încă din 1968, este cel care s-a putut ține cel mai mult.

Fiica: Când Armata, Miliția și Securitatea de aici vor observa o ruptură în structurile 
de putere, vor încerca și ele să treacă de cealaltă parte. Tocmai fiindcă Ceaușescu 
s-a distanțat de Uniunea Sovietică și deci încă nu a înțeles faptul că Moscova nu mai
pune preț pe existența sa.

Bunicul: Ura, o adevărată Revoluție! Una ca cea din Franța, în 68, când ne-a vizitat 
de Gaulle. Am văzut la un moment dat un film cu Annie Girardot în care conducea o 
Dacia.

Fiica: Nu, era un Renault!

Bunica: Mâine-poimâine îți pui și tu o proteză dentară, că până acum n-ai avut bani.

Fiul: Căderea tuturor acestor regimuri într-un singur an a fost complet lipsită de dra-
matism. Sărbătorirea căderii Bastiliei în Paris a fost mai spectaculoasă decât toate 
aceste revoluții.

Mezina: Aici, în România, o să fie altfel.
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Cinematografii ale grotescului. 
Lina Wertmüller și Elio Petri

de Daniel-Andrei Petre



146 147

St
ud

iu
 c

rit
ic

St
ud

iu
 c

rit
ic

James Naremore (2006)1, într-un articol academic despre estetica grotescului în filmele lui 
Stanley Kubrick, a făcut o trecere în revistă a folosirii termenului „grotesc” (ca întindere, 
aproape jumătate din articolul său). A început cu prima sa folosire, în Roma, în jurul anului 
1500. La acea vreme au fost descoperite niște motive decorative antice care cuprindeau 
imagini precum copaci în care cresc capete de oameni. Ultima folosire a termenului luată în 
calcul de autor este analiza termenului în două lucrări de critică a grotescului din anii 1950-
19602. Naremore a surprins următoarele momente din evoluția esteticii grotescului (în trei 
domenii externe cinemaului - decor, arte plastice și literatură: 

1. ornamentația în arhitectura și pictura antică romană (nașterea esteticii grotescului); La 
finalul secolului al XV-lea, un tânăr roman a picat din greșeală de pe colina Esquilina într-un 
subsol plin de picturi, care va deveni o atracție pentru artiștii renascentiști tineri de atunci, 
ca Rafael sau Michelangelo, care vor coborî cu plăci legate de frânghii pentru a vedea pic-
turile antice. Așa a fost descoperit într-o grotă, un palat imens al lui Nero (Domus Aurea, 
Casa de Aur; 200 ha, 300 de camere, un lac artificial de dimensiunea Colosseumului- 6 
ha), construcție opulentă ce se afla sub Roma din 68 e.n. Odată cu această descoperire 
începe folosirea italienescului grottesco, apoi a franțuzescului grotesque pentru a descrie 
decorațiunile antice romane; 2. momentul François Rabelais (secolul al XVI-lea; înțelesul 
grotescului este extins asupra anatomiei umane; sunt numite grotești corpuri umane de-
formate); 3. momentul folosirii peiorative (secolul al XVIII-lea în Anglia și Germania; devine 
sinonim cu caricatură); 4. momentul John Ruskin (secolul al XIX-lea; grotesc = comic + 
frică; o definiție paradoxală, pe care Naremore pare să o prefere, aplicând-o consecvent în 
cazul lui Kubrick și numind-o o definiție care a influențat restul folosirilor termenului până 
în prezent.); 5. momentul Wolfgang Kayser (secolul al XX-lea; 1957/1968; grotescul ca 
strategie psihologică de distanțare de absurd și de frică) și 6. momentul Mihail Bahtin 
(secolul al XX-lea; 1965/1968; grotescul, printr-o recitire a lui Rabelais, este legat de 
carnavalesc și asociat cu partea inferioară a corpului, cu orificiile și simbolurile falice, cu 
suspendarea ierarhiei și a funcțiilor psihologice superioare, cu modificarea corpului prin a 
mânca, a ex-creta și a face sex).

Naremore a folosit cu precădere definiția lui Ruskin, dar și accente din viziunea lui Bah-
tin. Pe lângă analiza filmelor lui Kubrick printr-un filtru al esteticii grotescului, Naremore a 
sancționat explicit reticența generală de a vorbi despre această estetică în cadrul studiilor 
despre film ― încă de la începutul articolului, a marcat faptul că, spre deosebire de critica 
de artă și de critica literară, critica de film s-a referit foarte rar la estetica grotescului. De ce 
ar trebui analiza de film să ia în serios estetica grotescului, așa cum au luat-o alte domenii? 
Pentru a contribui la înțelegerea unor probleme atât ale analizei de film cât și ale problemei 
grotescului în general. De-a lungul articolului, Naremore a punctat, pe de-o parte, dinspre 
film, o problemă neacoperită astăzi, a cărei înțelegere ar putea îmbogăți analiza filmelor 
(expusă încă din prima propoziție a articolului: înțelegerea stării afective create de un film; 
spre exemplu, înțelegerea afectivă a anumitor scene din Kubrick, pentru care categoriile 
uzuale nu sunt suficiente; răceala emoțională pe care o inspiră filmele lui nu este un termen 
suficient pentru a descrie afectul produs de film ca întreg, sau de unele scene, ca violența 

1 Naremore, J. (2006). Stanley Kubrick and the Aesthetics of the Grotesque. Film Quarterly, 60 (1), 
4–14. https://doi.org/10.1525/fq.2006.60.1.4
2 Wolfgang Kayser și Mihail Bahtin; în fapt, lucrarea lui Bahtin a fost scrisă în anii 1940, ca teză de doc-
torat, dar a întâmpinat tot de felul de probleme până când a fost publicată în rusă în anii 1960, iar apoi tradusă 
și publicată în engleză la încă trei ani de la publicarea sa în rusă. Bakhtin, M. (1968). Rabelais and his world. 
M.I.T. Press. (Publicată original în 1964).

 
 

3 Publicul țintit fiind format preponderent din angajați în fabrici, muncitori, persoane din mediul rural; 
Wertmüller și Petri au afirmat-o explicit în interviuri.
4 Diaconescu-Blumenfeld, R. (1999). Regista di Clausura: Lina Wertmuller and Her Feminism of De-
spair. Italica 76(3). 389. JSTOR. https://doi.org/10.2307/479912 

Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di 
tolleranza..." (1973, r. Lina Wertmüller)
ieșită din comun din prima scenă a Platoșei de metal / Full Metal Jacket (1987). Pe de altă 
parte, dinspre estetica grotescului, Naremore a prezentat câteva probleme tipice categoriei 
grotescului, în privința cărora analiza filmelor ar putea face lumină: 1. Ce fel de combinație 
între frică, amuzament și dezgust este necesară ca să poată fi numită grotescă; 2. Este 
grotescul un stil sau o temă; 3. Cum distingem între grotesc, caricatură, satiră, comedie 
neagră: ce rol are exagerarea în fiecare dintre ele și 4. Cum se distinge grotescul unui au-
tor, de grotescul altora (aplicat în articol asupra particularității grotescului lui Kubrick). 

Pe lângă filmele lui Kubrick, articolul menționează o serie de alte filme în care estetica 
grotescului este centrală (le-am putea considera pentru un canon al cinemaului grotesc), 
dar face și o comparație directă între grotescul lui Kubrick și grotescul unui autor canonic 
oficial, Orson Welles. Însă, grotescul poate fi întâlnit în multe alte tipuri de cinema. Astfel 
de exemple ar fi Lina Wertmüller, și Elio Petri, doi regizori italieni. Amândoi au fost 
interesați să facă filme pentru un public larg3, filme care să reflecte valori politice 
progresiste (antipatriarhale, marxiste), prin intermediul unei estetici grotești.

Lina Wertmüller și grotescul bunei dispoziții
Lina Wertmüller, o regizoare care a murit la finalul anului 2021, la 93 de ani, și-a realizat 
majoritatea filmelor în anii 1970. La momentul lor, filmele au avut parte de atenția criticilor 
(Diaconescu-Blumenfeld, 19994), iar Pasqualino Settebelezze (1975) a fost nominalizat la 
Oscar (aceasta fiind prima dată în istoria Oscarului când o femeie a fost nominalizată la ca-
tegoria Cea mai bună regie; următorul moment venind abia în anii 1990; despre stereotipul 
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„regizoarei incompetente” în anii 1970 la Hollywood, vezi Sheehan, 20205). Wertmüller și-a 
propus să realizeze filme care să critice felul în care bărbații conduc în familie și în societa-
te. Cu așa un standard, nu e de mirare că o serie de critici de stânga, anarhiști sau 
feminiști au fost teribil de dezamăgiți de rezultatul său. De altfel, inclusiv astăzi, în cercurile 
anarhiste sau feministe italiene, cel puțin în cele pe care le cunosc, părerile despre 
Wertmüller sunt împărțite. Gaetano Bresci (1974)6 și Wiliam VanWert (1974)7 au produs la 
cald cronici negative (primul, dintr-o poziție politică anarhistă). A nu se înțelege că i-ar fi 
lipsit elogiile sau apărătorii. În 2015, un documentar întreg a fost dedicat numai acestui 
scop. Inclusiv dintr-o perspectivă feministă există voci care au apărat-o (spre exemplu, 
Diaconescu-Blumenfeld, 1999, sau Patricia Erens, 19748).

Cronicile filmelor lui Wertmüller n-au ratat aproape niciodată grotescul acestor filme, pe 
care l-au localizat cel mai des în dimensiunile corpurilor personajelor sale feminine, în 
utilizarea cadrului larg și a gros-planurilor cu orificii sau părți inferioare a corpului (Levitin et 
al., 20039). Levitin et al. au considerat grotesc un detaliu grafic în genericul lui Pasqualino, 
unde titlul de basm („Șapte-Frumuseți” e traducerea lui Settebelezze) apare pe umerii lui 
Hitler și Mussolini. Într-un text ceva mai recent, Consolati (2013)10 a descris estetica 
grotescă a bordelului și a lucrătoarelor sexuale din Film d’amore e d’anarchia - Ovvero 
"Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..." (1973, r. Lina 
Wertmüller)11; ca fiind printre mijloacele de a reprezenta reacționar femeile (având corpuri 
fragmentate, fiind lipsite de libertate) și de a satisface fanteziile voaioriste ale bărbaților 
(vezi imaginea 1). Într-un alt text, din același volum, Hopkins și Cuculis (2013)12 au lăudat 
transgresivitatea filmului. Pare că grotescul este capabil să fie reacționar, progresist, sofist, 
sau capabil de a suspenda judecata politică. Ultima, în ciuda tezei din Pasqualino, care 
consideră neutralitatea politică o iluzie, încă din generic. În timp ce vizual asistăm la un 
montaj cu imagini din Al Doilea Război Mondial, acompaniat de percuție și saxofon, o voce 
(a actorului de comedie fetiș al lui Wertmüller, Giancarlo Giannini) satirizează nenumărate 
instanțe care ar fi dus, dintr-o perspectivă anarhistă, la apariția războiului: „Cei care nu s-
au ocupat niciodată de politică, O, cum să nu!”.

S-a vorbit mai puțin despre coloana sonoră a filmelor Linei Wermüller. Încă din anii 1960, 
aceasta a colaborat cu Ennio Morricone (de la debutul ei în film cu I basilschi, 1963), re-
gizând chiar și un muzical amuzant cu adolescenți (Rita la zanzara, 1966; cu tânăra Rita 
Pavone). Însă în Pasqualino colaborează cu Enzo Jannacci (Quelli che, Tira da campa),

5 Sheehan, R. J. (2020). ‘One woman’s failure affects every woman’s chances’: stereotyping impossible 
women directors in 1970s Hollywood. În Women’s History Review (Vol. 30, Issue 3, pp. 483–505). Informa UK 
Limited. https://doi.org/10.1080/09612025.2020.1770404
6 Bresci, G. (1974). Love and Anarchy. Fear and powerlesness. Jump Cut:A Review of Contemporary 
Media 4, 24-25. Extras dintr-un pamflet anarhist italian https://www.typepunchmatrix.com/pages/books/42926/
anarchism-san-francisco-anarchists/fear-and-powerlessness
7 VanWert, W. (1974). Love, anarchy and the whole damned thing. Jump Cut:A Review of Contempo-
rary Media, 4, 8-9. https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays /JC04folder/ LoveAnarchy.html
8 Erens, P. (1974). Love and Anarchy. Passion and Pitty. Jump Cut:A Review of Contemporary Media, 
2, https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC02folder/lovenanarchy.html
9 Levitin, J., Plessis, J., & Raoul, V. (Eds.). (2003). Women Filmmakers: Refocusing (1st ed.). Rout-
ledge. https://doi.org/10.4324/9780203819418
10 Consolati, C. (2013). Grotesque Bodies, Fragmented Selves. În Italian Women Filmmakers and the 
Gendered Screen (pp. 33–52). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137336514_3
11 La finalul deceniului dă unui film un titlu și mai lung, care va intra în Cartea Recordurilor
12 Hopkins, L. H. S. A., & Cuculis, L. (2013). Don’t Bring a Gun to a Fistfight. În Italian Women Filmmakers 
and the Gendered Screen (pp. 53–71). Palgrave Macmillan US. 

un cardiolog care a compus, nu fără succes, muzică de cabaret. Satira recitată în gene-
ric de Giannini are versuri de Enzo Jannaci, din piesa Quelli che. Figura acestui 
muzician atipic are ceva ce o apropie dacă nu de grotesc, măcar de burlesc, iar ea 
joacă, din punctul meu de vedere, un rol important în grotescul din Pasqualino. Însăși 
cariera sa compusă din domenii disparate (studiul inimii și compunerea muzicii de caba-
ret) pare să provoace confuzie (un caz asemănător ar fi Sașa Pană, poet care a finanțat 
principala revistă de avangardă românească „Unu”, din salariul său de medic). Apoi, 
genul, temele și tezele melodiilor sale, dintre care cea mai reprezentativă cred că este 
L’im-portante è esagerare (Important este să exagerezi), susțin apropierea sa, dacă nu 
de 

 

o   o  estetică a grotescului, atunci măcar de una a exteriorului, a caricaturalului, a măștii, 
a formei, a exagerării13. Însă muzica lui Jannuci probabil nu este grotescă, pentru că îi lip-
sește un element care să înfricoșeze. Acest element îl adaugă Wertmüller, dar nici ea nu 
ajunge vreodată să îl exploateze nici măcar aproape de violența lui Kubrick. În fond, 
filmele sale sunt comedii în sensul obișnuit, chiar și când abordează al Doilea Război 
Mondial. Comicul pe care îl creează nu are nimic din aerul grotesc-înfricoșător pe care l-a 
surprins Naremore la Kubrick (s-ar putea argumenta pentru existența unor excepții, ca 
scena în care un deținut este violat de o lideră SS, dar ar rămâne chiar și așa, mai 
degrabă o excepție). Grotescul regizoarei e unul mult mai ușor de înghițit pentru 
spectatorul de rând, și, deși poate inspira frică ceva mai mult decât melodiile lui Jannuci 
sau decât o comedie a lui Monicelli ca La ragazza con la pistola (1968), frica nu este polul 
esențial al grotescului ei. Wertmüller are în comun cu La ragazza un pact prea 
dezavantajos făcut cu prejudecățile patriarhale de dragul accesului la un public cât mai 
larg, dar și intenția de a provoca stereotipurile de gen. Dacă înțeleg tehnica ei, regizoarea 
pare să folosească un fel de cal troian: ca să poată avea acces la public folosește practici 
patriarhale, dar odată ce accesul este realizat, inserează ceva bulversant: antifascismul 
(fie printr-o simpatie față de anarhism, fie prin figuri feminine puternice, chiar de temut; 
încă ceva ce are loc și în La ragazza, fie prin asumarea unui discurs de stânga radical ca 
în genericul din Pasqualino). Această intenție antipatriarhală a filmelor sale, chiar și când 
nu reușește, a fost apărată de Diaconescu-Blumenfeld. Kubrick vorbește cu studenții și 
liceenii bărbați, cărora le oferă imagini în care să își recunoască impulsurile, în timp ce 
Wermüller vorbește adulților apolitici, muncitorilor și persoanelor din mediul rural, pe care 
îi gâdilă și îi pune pe gânduri în același timp. Atât Kubrick, cât și Wertmüller descriu cu 
mijloace ale esteticii grotescului, fiecare pe limbajul publicului său, câte o formă de 
autoritate grotescă, care ar trebui să ne facă sângele să ne înghețe în vene (capricioasă, 
violentă, preocupată exclusiv de sine, lipsită de raționalitate, pasională) și o figură care 
aspiră să devină sau ajunge să devină această autoritate (vezi Barry Lyndon, 1975, și 
Pasqualino). Tensiunea prezentă în ambele forme de grotesc, este mediată la Wertmüller 
de un ton emoțional de bună dispoziție ― ajutată de muzica nostalgic-burlescă ― iar la 
Kubrick de un ton emoțional de detașare.

13 O paranteză despre muzică, grotesc și scena din București. Nu sunt de acord cu ideea că grotescul nu 
ar fi prezent în muzică (Naremore, 2006). Un contra-exemplu cred că ar fi chiar un artist bucureștean, Zmoală-
Cazan, care chiar și fără numele, imaginile și video-urile care îi însoțesc muzica, face o muzică grotescă. Altă 
muzică grotescă apare într-un spectacol de teatru grotesc care tocmai a avut premiera în decembrie 2021 
(Trei surori, r. Vlad Benescu, Ionuț Anghel, Eranio Petruska), care abordează cu toate elementele grotescu-
lui ideea textului lui Cehov, „Trei surori” (unde filmul de amatori joacă un rol marcant, jumătate din spectacol 
vizionăm împreună cu actorii proiecția în rama unui tablou a unor filme de amatori în care cei trei actori discută 
realizarea spectacolului; dacă spectacolul s-ar fi oprit acolo am fi putut spune că teatrul asista pasiv la preluarea 
scenei de către film, dar imediat după pauza avem ocazia de a constata diferența dintre grotescul cinemaului, 
la care asistasem în prima parte, și cel al teatrului, care urmează până la sfârșit).
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Elio Petri și grotescul nebuniei
Ne-am putea întreba ce ar avea de spus psihologia despre grotesc. Jung probabil l-ar con-
sidera un arhetip al umbrei (umbră = ceea ce eu nu vreau să fiu). Pierre Janet, creatorul 
capodoperei De la agonie la extaz, l-ar vedea, probabil ca pe o scădere a tensiunii mentale, 
de pe un plan rațional pe unul perceptiv, o pierdere a rafinării acțiunilor, ajunsă până la ne-
cesitatea jocului. Carl Rogers, umanistul, l-ar vedea probabil ca pe proba de foc a acceptă-
rii necondiționate, ceea ce e cel mai greu de acceptat fără a îi pune condiții, cu alte cuvinte, 
o provocare majoră pentru creștere. Žižek, ca lacanian, l-ar vedea, probabil, ca pe o formă
mincinoasă a instanței morale, care în timp ce pretinde reguli morale, de fapt le încalcă și
îți impune cu atât mai mult cu cât satisfaci mai mult.

Deși există un imaginar grotesc în mai multe filme ale lui Petri, prezența unor astfel de 
mărci este interesantă în mod special în La proprietà non è più un furto (1975, r. Elio Petri). 
Faptul că Petri are teze marxiste este binecunoscut. Faptul că a co-scris scenariul pentru o 
comedie științifico-fantastică La decima vittima (1965, r. Elio Petri) este mai puțin cunoscut. 
Dar la ce are nevoie un regizor marxist și un scenarist de comedie de o estetică a grotescu-
lui? Ne-am putea aștepta să vedem prim-planuri grotești ale burghezului, ca în Porcile 
(1969, r. Piero Paolo Pasolini). Putem privi spre cinematografia sovietică, care a încercat 
cu mult înaintea lui Petri să reprezinte teze marxiste. Deși, per total, grotescul nu sare în 
ochi la folosirea sovietică a lui Marx, ea are totuși momente de un grotesc evident (vezi Ivan 
cel Groaznic, 1944, r. Serghei Eisenstein), chit că nu au fost considerate tocmai reușite ale 
reprezentării marxismului. La prima vedere, marxismul și grotescul mai degrabă s-ar exclu-
de. Ori grotescul ar fi rezervat pentru satirizarea unei clase exploatatoare, a unor țărani sau 
muncitori ce adoptă valori reacționare (vezi fabulele, animațiile sovietice marxiste). 

Boala psihică este o preocupare des întâlnită în estetica grotescului. Să nu uităm că boala 

psihică nu este decât medicalizarea modernă a nebuniei medievale (Foucault, 1954/200014). 
În centrul grotescului avem nebunul, bufonul, trickster-ul, pe Păcală. Grotescul este de 
neimaginat fără acest caracter irațional. Dacă este cineva care personifică amuzamentul 
și spaima în același timp, atunci această figură a omului irațional este cea mai adecvată. 
Chiar și cei aparent inofensivi, ca Păcală, să observăm că au, chiar prin bunele lor intenții, 
prin lipsa unei conștiințe a răului, puterea de a face un rău nemăsurat, încât să îl sperie pe 
diavolul însuși. S-a spus că există un potențial progresist în carnaval (Bahtin vede progre-
sism în carnaval, dar îl și redefinește, separându-l de sărbătoare), dar că acest potențial 
este în fond folosit de puterea dominantă (Huunan-Seppälä, 201815). Probabil că așa este, 
doar că puterea dominantă este un termen foarte larg. Biserica catolică, spre exemplu, s-a 
străduit mult să scape de carnaval, care este o sărbătoare precreștină (Jung, 1954/200316). 
Azi în Italia se sărbătorește pe 17 ianuarie Sf. Anton cel Mare, moment în care sunt aduși în 
biserică porci, câini, păsări care stau la slujbă pentru a fi binecuvântate, timp în care preotul 
și aceste animale, plus stăpânii lor „vorbesc” unii peste alții, porcii guiță, câinii latră după 
pisici, iar stăpânii încearcă să îi liniștească (Câteva detalii apar și în Della Costa, 202017). 
În orice caz, faptul că eliberarea prin carnaval este temporară, și faptul că ea în cele din 
urmă convine puterii, nu pune filmul, în comparație cu carnavalul, într-o lumină mult mai 
bună. Dacă un film este progresist, el este permis tot într-un cadru temporal bine delimitat, 
și probabil că puterea în final câștigă și de pe urma lui.

Personajul principal (numindu-se „Total”, jucat de Flavio Bucci) din La proprietà are ticuri 
și obsesii ce au un conținut capitalist (conjugarea obsesivă, la propriu, a verbului a avea, 
preocuparea pentru bani și putere; încă din generic, putem intui o atmosferă de tulburare 
psihică, prin cadre aproape desenate, în care figuri, inclusiv cea a personajului principal 
sunt șterse și intercalate cu bani, obiecte vestimentare sau ruj) care pun ordinea socială în 
pericol. Tulburarea mentală depășește un prag critic atunci când, în timp foarte scurt, su-
praviețuiește unui jaf armat, apoi este refuzat de banca unde era angajat pe un post minor, 
să îi ofere un împrumut. Momentul nu apare oricând, ci într-un punct din viața personajului 
în care relațiile de familie (personajul locuiește cu tatăl său bătrân, sărac, bolnav), relațiile 
de dragoste (mai degrabă aspirația către aceste relații, deoarece nu este nimeni în viața 
personajului) devin insuportabile ca urmare a comparației dintre sine și un alt personaj18. În 
termenii lui Enzensberger, personajul este un perdant radical. Aproape fără să vrea, Total 
începe o serie de delicte, începând cu acela de a fura cuțitul măcelarului. Măcelarul devine 
noua obsesie a lui Total. Măcelarului îi va răpi partenera (jucată de Daria Nicolodi) și tot mă-
celarului îi va sparge casa. Intrând în relații cu alți hoți, iraționalitatea lui Total începe să pună 
în pericol nu doar proprietatea unui afacerist, ci și ordinea de funcționare a hoților. Încă din 
momentul în care își dă demisia arzând o bancnotă, personajul prevestește că nu mai are 
nimic de pierdut, că orice ordine va fi desconsiderată. Pe măsură ce delictele lui se acumu-
lează, Total face rost de bani și începe un fel de relație cu iubita măcelarului, începând să 
capete ceva control asupra vieții sale (altfel spus, abia căpătând ceva control asupra vieții 
14 Foucault, M. (2000). Boala mentală și psihologia (trad. D. Gheorghiu). Editura Amarcord. (Lucrare 
publicată prima dată în 1954)
15 Huunan-Seppälä, H. (2018). Unfolding the Unexpressed. The Grotesque. Norms and Expressions. 
Teză de doctorat de la Universitatea Aalto (Finlanda).
16 Jung (2003). Despre psihologia figurii trickster-ului. În Jung (pp. 260-278) Opere complete I. Arhetipu-
rile și inconștientul colectiv. Editura Trei. (Text publicat original în 1957)
17 Della Costa, F. (2020). The Sacred Pig. Ritual food-sharing on the feast of Saint Anthony in Celano, 

Italy. Journal of Modern Italian Studies 25 (5), 570–591. https://doi.org/10.1080/1354571x.2020.1794379
18 Personajul cu care se compară, un afacerist (are o măcelărie), primește un împrumut impresionant și 
se simte în bancă ca peștele în apă. E jucat de Ugo Tognazzi.

 La proprietà non è più un furto (1973, r. Elio Petri)



152 153

St
ud

iu
 c

rit
ic

St
ud

iu
 c

rit
ic

afaceristului, a iubitei lui și a tatălui, capătă ceva control și asupra lui însuși). Odată ce Total 
are succes, cei din jur, inclusiv măcelarul, îl tratează de la egal la egal. Această întorsătură 
în relația cu Total o vedem și în Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială 
/ Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), film care a fost dedicat numai 
acestei idei: Celor care dețin mijloacele de producție sau care sunt apărătorii lor (în acel 
caz, șefului de poliție) nu li se aplică regulile, ei pot inclusiv să ucidă fără a fi pedepsiți. Re-
gulile nu sunt respectate de cei care veghează la respectarea lor, iar dacă cine le încalcă 
este cine trebuie, atunci poate primi susținere necondiționată chiar de la superiori ― crima 
comisă de șeful de poliție este ștearsă de șefii lui din registre, și pusă din nou pe seama 
unui militant anarhist. Concepția comună cu privire la furt este răsturnată în monologul final 
al filmului, când, la înmormântarea unui hoț, ia cuvântul un personaj care aproape instigă la 
o revoltă a hoților, care ar consta, surprinzător, în a se opri toți din furat în același moment,
pentru a se răzbuna și a dovedi astfel, pe de o parte câte ramuri ale industriei depind de
existența hoților, dar și mai important, că funcția hoților este de a acoperi, de a distrage de
la adevărata hoție, care are loc prin lege. Filmul conține, de asemenea, momente în care
personajele se prezintă individual, în stil brechtian, din perspectiva rolului lor în societate
(spre exemplu, partenera măcelarului ne spune că ea este o proprietate, că lumea se bate
pe ea ca pe o proprietate). Mijloacele grotescului convin de minune pentru exprimarea
acestor întorsături de la rațional la irațional, de la lege la hoție, de la supus la dominant.

Joc și grotesc 
Ne-am putea întreba ce raport există între grotesc și joc. Wertmüller a fost apărată tocmai 
cu acest argument: lumea știe că un film e un film, că pe ecran e doar o convenție, deci 
ecranul poate arăta orice. Ba chiar, a fost legată tradiția italienească a grotescului de o 
superioară înțelegere a convențiilor (care ar permite râsul, și nu îngrijorarea; Levitin et al.). 
Un argument asemănător circulă și în cazul practicilor sexuale BDSM ― un act sexual e un 
act sexual, iar jocul de rol, atâta vreme cât e consensual, poate lua și forma unor violențe 
sexuale. (Asumând că una e realitatea, și alta e fantasma; și asumând că trecem filmul de 
partea fantasmei.)

Dintr-un punct de vedere al psihologiei conduitei (Janet), un joc este o acțiune în care este 
mai ușor să ai succes decât în cadrul aceleași acțiuni care ar avea loc cu adevărat. Este 
mai ușor să mănânc un biscuit imaginar decât unul real. Acțiunea reală implică să fac rost 
de el, să îl scot din ambalaj, să îl pun în gură, să îl mestec, să văd ce gust are etc. Totodată, 
jocul este mai puțin riscant. Nu pățesc nimic imaginându-mi că mănânc un biscuit, dar mă 
pot îneca sau mi se poate face rău mâncând unul real. În acest sens, jocul este legat de 
un alt act psihologic, de actul de a încerca. Încercarea presupune efectuarea unei acțiuni 
cu prudență, la o forță mai scăzută, pentru a vedea ce efecte are, pentru a fi efectuată ul-
terior cu toată forța, în caz de succes. Nu întâmplător, Wertmüller este apărată și cu acest 
argument, că a încercat (Diaconescu-Blumenfeld). În această idee ar merita să învățăm din 
încercarea ei și „să producem” la rândul nostru încercări (nu neapărat prin realizarea de 
filme). Regizoarea ne-a furnizat un ceva pe care îl putem folosi ca să ne reglăm următoarea 
acțiune. E interesant că încercarea unei regizoare de a face film împotriva patriarhatului a 
dus la prima nominalizare Oscar pentru regie a unei femei. Este, totuși, un win-win situati-
on. Sau îmi reușește, și atunci fac un film revoluționar, sau nu îmi reușește, și atunci îndrept 
mainstream-ul către antifascism, atesim și critica apoliticului.

Așadar, toată gama de forme ale grotescului, care țin mai mereu de amplificare, augmen-
tare, exagerare, este subordonată, în fapt, unei diminuări. Cum spune Quentin Crisp des-
chizând filmul făcut despre viața lui: „Orice film, chiar și cel mai prost, este măcar mai bun 
decât viața reală.”19. Un Al Doilea Război Mondial grotesc al lui Wertmüller este mai puțin, 
oricât de grotesc este reprezentat, decât adevăratul Al Doilea Război Mondial, violul la care 
ne expune Kubrick în Portocala mecanică / The Clockwork Orange (1971), oricât de gro-
tesc este prezentat, este o diminuare infinită a unui viol adevărat, nedreptatea strigătoare 
la cer din Petri, oricât de grotescă, este mai puțin decât o nedreptate din realitate, și tot 
așa. Un război văzut pe ecran (chiar și dacă nu s-ar baza pe o acțiune fictivă, chiar dacă 
ar fi un reportaj din mijlocul unui război) rămâne o diminuare a războiului real. Oricine ar 
prefera să vadă o nedreptate la televizor decât să fie nedreptățit cu adevărat el însuși. Bau-
bau (un personaj grotesc), prin care sunt speriați copiii să nu se apropie de diferite spații 
periculoase, oricât de grotesc e ca personaj, este, totuși, mai puțin periculos decât un tren 
care poate călca un copil sau decât un virus. De ce insist asupra acestei distincții dintre re-
alitate, pe de-o parte și joc / imaginație / încercare / film / fantasmă, pe de altă parte? Pentru 
a oferi importanță puterii filmului de a ne antrena în relație cu un pericol din realitate (prin 
citirea lui Janet asupra jocului și extrapolarea ei la nivelul filmului,). De ce caută grotescul 
să complice, să împodobească aceste simplificări ale acțiunilor? De ce folosesc regizorii 
acest surplus baroc pentru a construi un personaj, o interacțiune, o situație? 

Din punctul meu de vedere, definind jocul ca antrenament (psihologic), pentru un spectator 
filmul poate deveni un joc. Când se uită la Pasqualino, un spectator se joacă de-a cel de-
al Doilea Război Mondial. Acest joc, ca oricare altul care implică imaginația, este folositor 
pentru spectator, pentru că își poate antrena, exersa, încerca, perfecționa acțiunile interioa-
re în cazul unei eveniment ce i s-ar putea întâmpla și lui. Singura diferență, probabil, între 
jocul grotesc și jocul obișnuit este că primul anunță spectatorul că se află într-un joc, și că îl 
anunță într-un mod anume. Care este efectul asupra unui copil atunci când i se amintește 
în timpul jocului că este un joc? Un fel de confuzie, amuzament sau chiar bosumflare dacă 
suspectează că acest avertisment nu ar face parte el însuși din joc, și că ai vrei să oprești 
jocul. Grotescul probabil că nu oprește jocul (deși ar merita discutat dacă o face sau nu), 
doar oferă din când în când aceste momente la granița dintre joc și nejoc, această amenin-
țare cu oprirea jocului. Or, o astfel de amenințare garantează, din punctul meu de vedere, 
crearea unei experiențe neplăcute reale spectatorului, care să îi antreneze cu atât mai mult 
reacția la realitatea evenimentului reprezentat, din moment ce o parte din ea o trăiește pe 
loc. 

Am descris pe scurt două cinemauri grotești pentru a le prezenta și distinge în linii mari 
(aproape grotești) pe unul de celălalt și pe ambele de grotescul lui Kubrick. Ar fi de cercetat 
în detaliu în ce fel și pentru ce pericole poate cinemaul lui Wertmüller și al lui Petri să ne 
antreneze. De asemenea, ar fi de descoperit cum se distinge și cum se întretaie estetica 
grotescului de / cu alte estetici (spre exemplu, în cazul neorealismului), prin cheia con-
duitei jocului (a pregătirii / a antrenamentului). Cum se distinge un antrenament grotesc 
(amplificarea diminuărilor, cu precădere legate de instincte) de alte forme cinematografice 
de pregătire pentru viața de zi cu zi? Care gen are un potențial către care pericole, pentru 
ce spectatori? Ce rol joacă vestimentația, machiajul, decorul, montajul, durata dintr-o per-
spectivă a potențialului lor de a rafina mișcările spectatorului, de a le încetini sau de a le 
accelera?

19 The Naked Civil Servant (1975, r. Jack Gold, rol principal John Hurt, scenariu după Quentin Crisp)
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Mircea Săucan este o curiozitate în interiorul cinematografului românesc de dinainte de ‘89, 
fiind, în fapt, printre puținii stiliști propriu-ziși ai perioadei. Chiar dacă există până la el și 
contemporan cu el alți regizori care să fi avut ambiții stilistice sau să fi practicat un stil reco-
gnoscibil (vezi Liviu Ciulei sau Lucian Pintilie), Săucan pare să fie printre singurii preocupați 
în mod constant cu o calitate vizuală și estetică a imaginii ca un adevărat cult al stilului. 
Simultan, există ceva bizar și fascinant la personajele din filmele regizorului, un anume 
suflu romantic mai degrabă incongruent cu valorile tipice și cu tipologiile pe care reprezen-
tările de pe ecran din vreme și le-ar fi propus. Dacă putem revendica în context socialist 
personaje cu valențe romantice, ele sunt mai degrabă valorificabile ca genii idealiste, ca 
eroi naționali și sociali care au întotdeauna o misiune nobilă - cum e, spre exemplu, geniul 
inginer șef de sondă din Erupția (1957, r. Liviu Ciulei). Comparativ, personajele lui Săucan 
par a funcționa într-o lume estetizată și deconectată, angajați într-o derivă și fantasmare 
fizică și spirituală. Propun pentru aceste expresii particulare că ar putea reprezenta o formă 
autohtonă de dandy și de flâneur, alegând să mă opresc asupra trei filme de ficțiune rele-
vante, Țărmul n-are sfârșit (1962), Meandre (1966) și 100 de lei (1973)1.

Recunosc că, la o primă impresie, aplicarea conceptelor de dandy și de flâneur asupra unui 
cinema realizat în context comunist sau socialist poate părea un lucru destul de impropriu. 
Sunt concepte încă din secolul al XIX-lea înrădăcinate într-un anume cadru vestic euro-
pean (în special Franța și Marea Britanie)2, definite de mișcări de clasă și culturale speci-
fice, care istoric nu au transcens neapărat prolific către Europa de est, sau cel puțin nu au 
fost internalizate de societate la același nivel. Mai mult, dacă, într-o anume măsură, există 
un astfel de spirit care transcende în România via varii emulații francofile de după 1860 și 
în particularitatea culturală3 de la începutul secolului trecut, este de menționat că, odată cu 
pretențiile socio-politice ale regimului comunist, acest spirit este mai degrabă detestat și 
epurat după anii 1940. 

Aceste concepte pot părea improprii și prin conotația pe care o dezvoltă Walter Benjamin 
asupra termenului parvenit de la Charles Baudelaire – calitatea de a fi flâneur în societatea 
modernă este una definită în mod principal de relația sa cu capitalismul orășenesc și cu 
presiunile acestuia asupra individului. Așa cum l-a revendicat ulterior și mișcarea situațio-
nistă, a fi flâneur poate fi un stil de viață, o activitate întreprinsă ca protest ironic la adresa 
societății consumului, la dezumanizarea și uniformizarea adusă de cultul comodității, la 
adresa modului în care individului îi este dictează existența de muncă și de procedee eco-
nomice. Alienarea și anxietatea individului modern au, în acest context, ca surse principale, 
noul imaginar urban și capitalismul. De ce, deci, am aplica termenul unui context al Româ-
niei comuniste, în virtutea faptului că cea mai de bază aspirație a sistemului socialist este 

1 Cu mențiunea că avem în discuție varianta cea mai lungă, necenzurată a filmului.
2 Chiar dacă tradiția romantică se împămăntenește în mai multe spații europene, după părerea mea, 
Franța și Marea Britanie sunt spațiile esențiale ale flâneurismului și ale dandysmului. Ai figuri ca Charles Baude-
laire în Franța sau Mișcarea Esteților în Marea Britanie (aestheticism, vezi la prima mână Oscar Wilde, Dante 
Gabriel Rossetti sau Aubrey Beardsley) care au mitizat o anume condiție a autorului, a omului cult și a stilului 
acestora de viață, percepute prin termenii unei așa-zise decadențe și ai cultului pentru artă și pentru frumos. 
Termenul de dandy a devenit expresia cea mai des asociată a unor astfel de personaje, coroborând atât carac-
terul lor de intelectuali, de artiști, de provocateuri, cât și de burghezi (termen pe care îl folosesc aici nu în sens 
politic sau critic, ci în sensul de a desemna clasa socială urbană specifică a secolului al XIX-lea).
3 Mă gândesc aici în special la tinerimea literară de la început de secol al XX-lea,  de exemplu, Mircea 
Eliade, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sebastian – în sensul că promovează spiritul unei vieți esențial-
mente de oraș, al moravurilor aferente sau, alteori, al unui tip de hedonism trecut prin existențialism și printr-un 
caracter de bildungsroman. 

Flâneur-ul socialist; Săucan, modernist.

de Dora Leu
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cea de a se opune capitalismului și de repara acele neajunsuri ale societății occidentale?4

Cred că exact această incongruență între valorile a două sisteme este o primă circumstanță 
care face personajele lui Săucan atât de bizare și care a condus, mai departe, la problemele 
pe care regizorul le-a avut cu autoritățile. Atitudinile acestor personaje împărtășesc atât de 
multe similarități cu modul în care se comportă un dandy sau un flâneur, încât, prin încăr-
cătura și prin identificarea cu imaginarul vestic al decadenței amintit mai sus, acest lucru le 
face să pară că funcționează într-o societate capitalistă. Întrucât adesea sunt deconectate 
de lume și de societate în sens larg, ele par să nici nu recunoască sistemul socialist - insul-
tă care pentru regim pare maximă. Sau, mai degrabă, prin comportamentul lax și burghez, 
personajele lui Săucan ar putea aparține de o lume capitalistă, dar, prin indexarea filmului 
ca film românesc, realizat în România vremii, ele sunt obligate a funcționa în comunism. 
Intenția aici nu este de a sublinia că ele ar fi personaje subversive – ele par să protesteze 
existența socială în general, nu un anume sistem politic. Mai degrabă, ce sugerez e că ti-
pologiile în care operează aceste personaje vin cu o codificare vestică, ultra-intelectualistă, 
lucru care explică și de ce filmele lui Săucan au fost cenzurate și reprobate de către regim 
și, ulterior, după Meandre (1966), regizorul a devenit persona non grata. 

În fapt, în rezonarea cu atitudinile de dandy și de flâneur, societățile din interiorul celor trei 
filme amintite la început par, cumva, lumi paralele cu cea reală a anilor ‘60-‘70. Nu există 
circumstanțe definitorii în lumile din filme care să le ralieze unui imaginar socialist imedi-
at; statul și contextul politic sunt absente, fizic și ideologic. Deși Petru în Meandre este 
arhitect5 și Gelu este student, ei nu pot fi identificați per se cu un destin socialist al omului 
muncii sau al studentului – cu atât mai puțin în cazul lui Andrei în 100 de lei, care este actor 
sau al lui Petre, care ratează a fi student. În continuarea acestui fapt, spațiile în care func-
ționează personajele au pe alocuri un aer chiar burghez6: sunt pline de ornamente bizare 
(mâini din ghips, Meandre), obiecte nefirești (sacul de box, Meandre) și comodități (de la 
whisky, țigări, cafea la covoare scumpe, 100 de lei). Acestea sunt, simultan, și spații ale 
decadenței, prin sugestiile evenimentelor erotice (între Andrei și Dora în 100 de lei și între 
Anda și Petru în Meandre), sau spații „interzise”, prin cel al Bisericii din Meandre. Există, 
în acest sens, ceva seducător la aceste spații, extinse în modul în care se îmbracă și pre-
zintă personajele, și complimentate, pe de-o parte, de farmecul natural al actorilor ca Ion 
Dichiseanu sau Dan Nuțu, și pe de-altă parte, de plot-urile erotice. Aș sublinia că există un 
anume caracter universal seducător pe care îl presupune imaginea unui dandy, cu încărcă-
tură erotică sau nu  (seducția prin inteligență sau prin conversație, spre exemplu), perceput 
4 Dacă trebuie oferit un argument punctual pentru a răspunde acestei aplicabilității a termenului în so-
cietăți socialist-comuniste, aș semnala și perspectiva pe care o reiterează Jean-Luc Godard și Grupul Dziga 
Vertov în Pravda (1970), în legătură cu revizionismul socialist. Țările socialiste par să-și fi reconstruit, la un 
moment dat, un nou și propriu sistem birocratic și al consumului, imitând ceea ce discreditau anterior din Vest 
și punând aceeași presiune asupra omului modern. Ceea ce, în final, pare să protesteze flâneur-ul este un 
caracter general absurd al vieții moderne, indiferent de regimul politic sau economic.
5 Ca addendum, este destul de curios contextul arhitectural al filmului, prin prisma faptului că cultura 
flâneur-ului pune mare pe percepția urbanistică și arhitecturală a orașului. Sunt, în acest sens, importante 
secvențele din Meandre care includ clădiri, schele și construcția de blocuri noi – construcția de blocuri având o 
importanță esențială în programul comunist de dezvoltare. O paralelă în plus se poate trage către filmul mod-
ernist, îmi vine asociativ în minte imaginarul urban(istic) pe care îl propune Antonioni în trilogia alienării. De 
altfel, orașul e în egală măsură o temă predilectă a modernismului.
6 Aici folosit într-un sens în care regimul ar fi considerat acest lucru condamnabil. Chiar dacă se poate 
vorbi despre perioade de liberalizare sau de dezgheț, sau de un anume nivel de trai, raportat și personalităților 
și profesiilor personajelor (Andrei e actor), acestea par burgheze pentru că par simultan excentrice (vezi mâinile 
de ghips din Meandre) sau decadente (fane dedicate, whisky și trabucuri în 100 de lei).

în istoria termenului atât în relație cu femeile, cât și cu bărbații. Există, în mod particular, și 
o tradiție homoerotică în accepțiunea termenului, în special prin cultul imaginii unui bărbat 
frumos și rafinat, probabil Portretul lui Dorian Gray al lui Oscar Wilde e aici un exemplu la 
îndemână. Pare, în 100 de lei că se explorează un astfel prin farmec – în mod cel mai pro-
babil involuntar – un caracter homoerotic în relația dintre Andrei și Petre, în interacțiunile 
lor de pseudo-mentorat și de admirație, caracter potențat de calitățile de icon intangibil (și, 
deci care trezește dorință, de orice fel ar fi ea) ale personajului lui Dichiseanu. La intersec-
ția acestor coordonate, între decadență, modă, exces și seducție se regăsește un dandy. 
Mai mult, în mod particular, această atmosferă a unei lumi orientate către un anume vest 
mitizat printr-un stil de viață decadent, libertin și frivol este potențată și de faptul că auzim și 
cântece străine7 - muzica lui Nat King Cole în 100 de lei și chiar o interpretare a unui cântec 
de The Beatles în Meandre.

Ceea ce este, totuși, esențial pentru revendicarea personajelor lui Săucan în mod particular 
ca flâneuri este modul în care acestea traversează toate aceste spații care apar în filme. 
În Screening Modernism, European Art Cinema, 1950–1980, András Bálint Kovács face 
referire la două calități ale modernismului cinematografic, esențiale pentru noile personaje 
romantice pe care le propune: wandering8 (rătăcirea) și călătoria mentală. În mod similar, 
după cum semnalează Walter Benjamin, activitatea definitorie a flâneur-ului este deriva 
– este perindarea detașată (uneori poate chiar poetică) prin spațiul orașului, ca expresie 
a unei procesării a alienării individuale cauzate de modernitate; scopul său e acela de a 
explora detașat. Rătăcirea modernistă accentuează acest caracter al alienării, girând mai 
degrabă către o suspensie, către trecerea dintr-o parte în cealaltă în lipsa unui țel. Plimba-
rea între spații nu vine dictată de narațiune, nu caută nimic – explorarea nu este investigația 
7 De menționat că intervențiile asupra 100 de lei schimbă muzica și o înlocuiesc cu una fără versuri, mai 
melodramatică.
8 András Bálint Kovács, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980, Chicago, University of Chicago 
Press, 2007, pp. 102-104.
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revelatorie dintr-un spațiu în altul a filmului polițist9. Pentru Săucan, experimentele în imagi-
ne – mișcări lungi de cameră, rotații, unghiuri neobișnuite – coregrafiile în cadru și mișcările 
scenice ale personajelor – plimbat, dans, interacțiunea cu leagănul, acrobații, statul cu 
susul în jos, urcarea pe diverse schele și construcții, ca Gelu în Meandre -  devin expresia 
cinematografică, vizuală și estetizată, a acestei perindări fără sens, amprentată simultan de 
absurd și de ludic. Dandy și flâneurii traversează caricatural spațiile urbane, ca și cum joa-
că un joc al vieții moderne, neluând-o în serios, trecând parcă accidental dintr-un spațiu în 
celălalt, ca niște fantasme neancorate în realitate10. Personajele lui Săucan ajung dintr-un 
spațiu în altul în mișcări ludice, ca și cum nu au nicio grijă, ca și cum nu există, de fapt, pre-
siunea socială, dar, simultan, cu atitudini descurajate și depresive. Așa cum Petre în 100 de 
lei nu pare deloc preocupat față de facultate sau față de unde va rămâne noaptea, transpa-
re în aceste gesturi imposibilitatea de a-și găsi propriul loc, dar și o anume decizie de a nu 
mai lua parte la viața modernă și la expectativa după care aceasta trebuie să se desfășoa-
re. Există și în Meandre gestul „temerar” al lui Gelu cu pixul, de „am vrut să fac ceva stupid”, 
care pare să se înscrie într-o atitudine similară. Revenind, se poate remarca, mai departe, 
în Meandre și o insistență tematică sugestivă a deplasării și a perindării, prin spațiul re-
petitiv al gării (ca simbol expres al unor infinite plecări) și prin contextul plecărilor la mare. 

Această suspensie, acest detașament și imposibilitatea de a prinde rădăcini sunt în egală 
măsură, în recepția flâneur-ului, coordonatele unei experiențe ale vieții ca un vis. Structura 
narativă, cultivarea unor spații non-descripte și a metaforelor fac din filmele lui Săucan să 
abunde în reprezentări ale unui plan oniric. Regăsim inserturi ale unor spații mai degra-
bă brechtiene sau suprarealiste11, de tipul celui al țărmului, în Meandre și Țărmul n-are 
9 András Bálint Kovács, op.cit., pp. 102-105.
10 Thorsten Botz-Bornstein, Films and Dreams, Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-
Wai, Lexington Books, 2007, pp. 75-76.
11 Suprarealiste prin faptul că par nepopulate și deconectate, mai degrabă în sensul unor picturi ale lui 
Yves Tanguy decât ca reper al suprarealismului cinematografic, chiar și acestea dacă au o clară legătură cu 

sfârșit, în care personajele revin la varii acțiuni jucăușe, dar nu complet firești: se plimbă, 
dansează sau chiar se urcă pe motocicletă (100 de lei). În egală măsură, prin varii artificii 
de montaj, ca încetinirea, spațiile capătă timp dilatat. Totodată, ele sunt spații populate de 
puține sunete diegetice12, care încurajează metafora, care plasează personajele într-un 
anume vid alegorizant și care potențează narațiunea într-un plan subiectiv - fragmentând-o 
prin intercalări non-cronologice a planului real cu cel al visului și prin reveniri la amintiri sau 
obsesii (ca imaginea cailor din televizor în Meandre). Așa cum sublinia Elisabeth Wilson 
într-un articol dedicat13, cultura flâneur-ului abundă în „fragmente pe care femeile și bărbații 
le poartă cu sine, dar al căror concluzii nu le află niciodată; viața nu se mai structurează 
epic sau narativ, devenind, în schimb, o povestire scurtă, ca un vis, lipsită de substanță și 
ambiguă”. Această perspectivă pare să descrie perfect narațiunea fragmentară și (după 
cum i s-au adus reproșuri) neclară a lui Săucan; imaginile hiper-estetizate ale regizorului 
fac filmele sale o colecție de afecte, impresii și amintiri „purtate” de personaje și rememora-
te în călătoria mentală pe care o amintea Kovács. Fiindu-le imposibil să trăiască într-o viață 
„reală”, în societatea vremii, personajele lui Săucan par să se mulțumească să rezide (sau 
să se salveze, astfel)  în aceste lumi mentale, construite, puternic estetizate.

În sensul în care spuneam la început că Săucan este o curiozitate în interiorul cinema-ului 
românesc, merită amintite afirmațiile lui Alex. Leo Șerban raportate modernismului autoh-
ton, pentru a semnala valoarea experimentală a acestor cadre subiective și narațiuni frag-
mentate. „Incidența [reușită] [a] subiectivității în filmul românesc”14, după cum sublinia criti-
cul, e mai degrabă una sumară, întrucât racordarea la cinematograful mondial (în special, 
pentru cazul lui Săucan, referința fiind cea a Noului Val Francez) se lovește de probleme 
ideologice. Deși nu sunt neapărat străine spațiului autohton varii încercări de lirism, există 
preferința unei arte clare și descifrabile, a narațiunii clasice și a realismului (așa cum sub-
liniază și Kovács pentru prefigurarea generală a modernismului în Europa de est15). Este, 
deci, de înțeles de ce filmele lui Săucan au avut mai multe intervenții asupra lor pentru a 
conveni mai mult realismului, așa cum este poate cea mai cunoscută „masacrarea” tragică 
a 100 de lei. 

Ca o ultimă circumstanță revendicabilă sub egida dandy-ului și flâneur-ului, există în filmele 
de ficțiune ale lui Săucan un anume caracter particular al replicilor și al dialogurilor. Acest 
caracter este posibil să fie unul dintre motivele care în genere par să îndepărteze publicul 
de regizor, invocându-se pretențiozitate sau, după termeni hiper-actuali, un caracter hips-
teresc. Într-un anume sens, cuvintele rostite de personajele lui Săucan par cuvinte goale 
– sunt colecții de replici citabile și afectate, aforistice, cu subiecte grave, profunde și chiar și 
filosofice, dar aruncate în joacă și niciodată prea în serios, sau comasate în bloc, una după 
alta, indiferent de tonul secvenței. Întru acea existență non-angajată ca formă de protest, 
pare perfect normal ca aceste replici să fie pompoase, dar goale. Dandy-ul are asociat un 
anume cult al limbajului: cultivă paradoxul și englezescul wit, și tinde să își asume o atitu-
visul și cu alte tensiuni interne.
12 În sine, deși nu putem spune dacă neapărat din rațiuni estetice și nu tehnice, inclusiv spațiile unui timp 
așa-zis concret – stradă, aglomerație - sunt foarte puțin definite sonor în filmele lui Săucan și susținute mai 
degrabă de dialoguri, în postsincron. Indiferent de caz, acest lucru contribuie la o anume experiență fantasma-
gorie a întregului film, în lipsa unor concretețuri diegetice, care să ancoreze acțiunea.
13 Elisabeth Wilson, The Invisible Flaneur în, S. Watson and K. Gibson (eds.), Postmodern Cities and 
Spaces Blackwell, Oxford, 1995, p. 73.
14 Alex. Leo Șerban, Cele două bătăi de pleoapă ale modernităţii, Agenda LiterNet, https://agenda.liter-
net.ro/articol/8097/Alex-Leo-Serban/Cele-doua-batai-de-pleoapa-ale-modernitatii.html, accesat la 10.02.2021.
15 András Bálint Kovács, op.cit., pp. 282-286.a
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dine provocatoare – nu contează mesajul propriu-zis cât contează reacția incitată în inter-
locutor. Pentru Săucan aceasta pare a fi linia generală a dialogurilor între iubiți, între femei 
și bărbați, în toate cele trei filmele amintite. Colecțiile de aforisme și, pe alocuri, citatele din 
filosofi și poeți (ca referințele la Fals tratat de vânătoare, în Meandre), împreună cu acea 
calitate lipsită de diegeză a sunetului și a spațiilor vide, potențează acel caracter brechtian 
al spațiilor și interacțiunilor.

În final, atitudinile de dandy și de flâneur ale personajelor din filmele lui Săucan coincid cu 
o anume imaturitate descurajată în fața existenței. Hiperstilizarea, în imagine și în dialog, 
ascunde o serie de personaje fie nepregătite să ia parte la viața reală, fie în total protest 
față de aceasta. Aici ar putea fi văzute filmele lui Săucan ca fiind subversive sau politice, 
fără să apeleze neapărat la tradiția „șopârlelor”. Tratând filmele în contextul lor de producție 
socialist, realitatea care se refuză trebuie să fie, prin deducție, cea a regimului. Personajele 
lui Săucan pot fi revendicate ca niște supraviețuitori prin ironie și prin absurd – primul me-
canism de apărare împotriva sistemului fiind cel de a nu-l recunoaște. Tipologiile acestor 
indivizi sunt exact printre primii inamici „degenerați” ai regimului, pentru că: 1) refuză să ia 
parte la viața publică și se interesează doar de propria persoană; 2)  angrenați în filosofări, 
plimbări și preocupați cu arta sau cu cultura, nu sunt imediat productivi ca oameni ai mun-
cii; 3) prin refuzul vieții moderne și prin încrederea sarcastică în sine, cultivând o anume 
flamboianță în modul de a trăi, sunt aproape intangibili și, când e cazul, se salvează prin 
ironie. În acest sens există un flâneur socialist, într-o formă a unui protest al nonșalanței. 
Sigur, Mircea Săucan probabil nu a căutat în mod direct să opereze cu acest concept ca 
trop sau să îl integreze la nivelul personajelor, dar este admirabilă intuiția sa în această 
direcție. Dacă o astfel de interpretare a personajelor nu convine, poate atunci măcar veți fi 
de acord că excesele estetice ale stilului său vizual pot fi clar definite ca o formă personală 
de dandyism cinematografic.

sus și pg. 157: 100 de lei (1973)
jos, stânga-jos, pg. 154 și 158: Meandre (1966)
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Cui i-e frică de #girlboss?
Conversație despre Ruxx

de Emil Vasilache și Iulia Necșulescu

Ruxx (2022) este cea mai recentă producție HBO România și totodată flagship-ul 
cu care s-a lansat Max pe piața autohtonă. Un serial ce se dorește a fi o dramă 
modernă despre relații și tânăra generație din România - care trăiește într-o țară 
prinsă între trecut și viitor. Despre cât de bine reușește Ruxx să surprindă un oraș și 
temele care îl modelează, aflăm de la redactorii noștrii Iulia Necșulescu și Emil Va-
silache, într-un dialog despre reprezentare, entertainment și mărci de autor într-un 
produs mainstream. 

Atenție, spoilere!

Emil Vasilache: Bună, Iulia, ce faci? 

Iulia Necșulescu: Bine, mă rog, cât se poate, după ce am văzut Ruxx.

E.V: Nu ți-a plăcut.

I.N: Trebuie să recunosc că nu a fost o experiență prea plăcută de vizionare, poate nici nu 
sunt obișnuită cu serialele marca HBO Europe, după un episod din Umbre le-am evitat pe 
restul, gen Hackerville, Bani Negri.

E.V: Nici pe mine nu m-au uimit cele menționate de tine. Am văzut câteva episoade din 
Umbre și l-am lăsat. Însă tot am fost curios. Bani Negri și Hackerville am văzut. Primul mi 
s-a părut un mare “fâs”, în timp ce al doilea aș spune că merită niște binging. 

I.N: Curios că menționezi binging. Pentru mine, până și serialele care îmi plac ajung să 
devină repetitive dacă le consum prea rapid. Iar despre Ruxx, chiar nu am putut să văd mai 
mult de două episoade pe zi, în primul rând din cauza scenariului, care ajunge să se baze-
ze în mod repetat pe aceleași tipuri de situații „critice” ca să avanseze narațiunea, ceea ce 
devine foarte evident atunci când vezi mai multe episoade, unul după altul.

E.V: Când spui situații critice la ce te referi mai exact? Situații împinse dramatic la limită 
pentru intensitate, care încarcă cam fiecare moment? Pentru că senzația asta am avut-o și 
eu, deși le-am urmărit pe măsură ce se difuzau, cu pauze de o săptămână între ele. 

I.N: Situații critice din punct de vedere narativ, în sensul în care personajele au brusc o 
problemă care trebuie rezolvată, iar problemele respective ajung să se repete - Liliana, 
candidata pentru primărie, nu este de găsit în ajunul unei apariții publice, Dragoș, prietenul 
dealer al Denisei, are brusc nevoie de bani, etc. În mare, genul ăsta de evenimente duc mai 
departe narațiunea, nu personajele în sine. În plus, personajele principale nu sunt destul 
de bine construite încât să fie memorabile, iar cele episodice nu sunt individualizate nici 
măcar cât să se deosebească unul de celălalt, la alt nivel decât cel vizual (ceea ce, în cazul 
personajelor queer, le transformă în tokens).

E.V: Mi se pare interesant ce spui, și eu am avut sentimente similare față de raportul per-
sonaje vs. întâmplări pe parcursul sezonului. Uneori mă trezeam privind un personaj sau 
altul într-o situație limită și realizam că am o distanță foarte mare de ecran. Că investirea 
în story nu s-a produs. Dar aș reveni la început. Pentru că, deși repetitivitatea asta de care 
zici devine o chestie care sâcâie la un moment-dat, nu țin minte să fi avut senzația asta în 
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primele episoade. Mă refer mai concret la primele trei episoade, care au fost date deodată. 
Acolo, în set-up, ai niște momente (Liliana care răspunde vocal la niște comentarii ale unor 
bărbați în vârstă la adresa unor fete mici, Ruxx care îl admonestează pe Andrei că o filmea-
ză pe stradă fără permisiunea ei, momentul de sex dintre Cristina, Alex, fostul soț, după 
care ea zice doar că a avut chef de sex, etc) pe care eu le-am găsit cel puțin inedite, dacă 
nu provocatoare, în contextul unor producții românești, în special în ceea ce privește main-
stream-ul. Chiar și așa, propunerile astea de situație au în ele ceva destul de try hard. De 
pildă, momentul cu Liliana degenerează într-un discurs public plin de patos și, prin urmare, 
în vecinătatea amenințătoare a pateticului peste care trebuie să închizi ochii dacă vrei să 
poți rămâne în convenția serialului. Cât despre momentul cu Cristina, aș aminti de discuția 
internă care s-a iscat după vizionarea pilotului de la Friends. Acolo Don Meyer, directorul 
NBC la acea vreme, intervenise asupra episodului, spunând că faptul că Monica se culcă 
cu un tip la prima întâlnire ar putea leza spectatorii sau să-i facă să o displacă profund1.
 
I.N: Într-adevăr, sunt de acord cu tine, situațiile respective sunt atipice în peisajul cinema-
tografic din România și le apreciez pentru asta, dar în același timp ele sunt deja la ordinea 
zilei în alte industrii, mai ales cea nord-americană, de unde generațiile tinere, publicul țintă 
al serialului Ruxx, își consumă majoritatea conținutului audio vizual. Personajele par să fie 
mai active doar în primele episoade. După ce serialul și-a stabilit jucătorii principali, aceștia 
tind să devină pasivi, în special Rux, care din cauza rolului ei de mamă surogat este redusă 
la a gestiona conflictele din jurul ei, ceea ce devine monoton după un timp. Iar alte perso-
naje, de tipul lui Moscu, acționează sub auspiciul acestor situații „critice” de care vorbeam 
mai înainte, care apar în mod brusc, atunci când narațiunea are nevoie de un nou conflict- 
spre exemplu, în ultimul episod aflăm că Tomas, investitorul străin, are un nou șef (pe care 
nu-l vedem) care este ezitant în legătură cu proiectul lor imobiliar, fapt care îl determină pe 
Moscu să devină și mai agresiv pentru a putea demara proiectul cât mai rapid, ceea ce mai 
apoi are repercusiuni asupra altor personaje. Pentru mine, serialul a început promițător, 
însă până la final genul acesta de conflicte artificiale au ajuns să se acumuleze, iar calitatea 
experienței de vizionare a scăzut considerabil. 

E.V: Or fi ele la ordinea zilei în alte zone/industrii care s-au updatat mai repede la fenomene 
socio-culturale, însă nu aș trece atât de repede peste acest fapt. Trebuie să recunosc că 
m-au surprins mai multe chestii de pe parcursul poveștii, inclusiv prezența în număr atât de 
mare a unor personaje feminine active, pentru că e realmente o noutate pe micul ecran în 
România. Pe parcurs ele pierd teren, îți dai seama că de fapt narațiunea e tot a bărbaților, 
ș.a.m.d, dar ca primă chestie, eu am mușcat-o. Mi-am adus aminte de Sex and the City 
(1998-2004), care rula în anii 2000 la noi. Am văzut vreo două sezoane în primul lockdown 
și nu puteam să nu mă întreb cum se simțea oare să fii femeie în România anilor 2000 și 
să ți se pună în brațe content pop care era un produs mai mult sau mai puțin provenit pe 
linia revoluției sexuale, când la noi chestia asta încă stă să se întâmple. E clar că Sex and 
the City e mai degrabă un fel de Playboy audio-vizual pentru femei decât rampă pentru 
teorie critică feministă (mai ales că, văzut în ziua de azi, sunt o mulțime de chestii acolo 
care ar leza noile sensibilități și care făceau asta probabil și la vremea respectivă). Însă 
cred că, să ai o poveste cu iz emancipator (fie el și conformist-pop-mainstream), care să 
se petreacă la tine în ogradă, e totuși ceva. Mai ales când el ajunge la publicul larg. Ar-
gumentul meu ar putea fi demontat ușor printr-o chestie care se reflectă și în felul în care 

1 https://www.bustle.com/p/the-friends-pilot-almost-didnt-include-monicas-one-night-stand-for-this-ri-
diculous-reason-18746156 , publicat pe 11 septembrie 2019, accesat pe 23 mai 2022.

a fost primit serialul. Mulți au scris după primele episoade că e un București al unui trib 
restrâns, că e glossy, corporatist, hipsteresc şi USRist, după cum zicea Ionuț Mareș într-un 
status de Facebook. Iar de o receptare reticentă a avut parte și din partea bulei progresiste 
pe care în principiu își propune să o reprezinte. Mie mi s-a părut mai mult de atât. Mi s-a 
părut un București imaginat, al unui mental individualist răspândit. El prezintă fantasmele 
capitalismului neoliberal, îi delimitează contururile și încearcă să-i prezinte complexitățile. 
E progresist, cosmopolit, are bani și își petrece serile la coadă la cluburile hip ale capitalei, 
știe ce cuvinte să folosească, dar după câteva beri începe să facă jonglerii cu corectul și 
incorectul politic. L-aș apropia poate de Pororoca (2017, r. Constantin Popescu) în gradul 
său de autizare, deși acolo avem acces la o viziune mult mai conservatoare a lucrurilor: 
poziția oamenilor cu bani, de clasă mijlocie, care se izolează în case, autoturisme și vieți ce 
sunt uneori străpunse fulgerător de realitatea indezirabilă și primejdioasă din jurul lor. Nu 
e nici măcar aproape de Jurnalul unui pierde-vară (2018, r. Paul Negoescu), unde, într-un 
mod destul de fair, ai un București curatoriat, aranjat și curățel. Ruxx prezintă un București 
instagramabil și pinterestian. Acestea fiind spuse, să te uiți la Ruxx și să nu faci parte per 
se din acel climat socio-economic presupune din capul locului o înstrăinare, iar opțiunea de 
a vedea serialul în limba engleză pare mai coerentă cu conținutul lui. De asta nu știu dacă 
acel „se întâmplă în țara mea” se poate susține, totuși, până la capăt.

I.N: Problema cea mai mare, pentru mine, a fost însușirea destul de superficială a aces-
tor probleme sociale, care, combinat cu stilul vizual glossy, de reclamă, aduce mai mult a 
activism performativ decât a interes sincer pentru problemele societății românești. Însă aș 
fi putut să trec peste asta, cum am mai făcut-o în alte instanțe, dacă serialul ar fi putut fi 
vizionat măcar într-o notă camp (neintenționat). Dar, per total, mi s-a părut prea timid din 
punct de vedere estetic sau narativ ca să poată fi camp (deși uneori aduce a telenovelă, nu 
a fost destul), și prea instagramabil ca să fie realist. Pentru mine, Ruxx reprezintă întreba-
rea cu care se confruntă cineaștii români contemporani care vor să se adreseze publicului 
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larg - cum se pot adapta formulele de gen la peisajul local? Mi se pare o dilemă pe care nu 
am văzut-o încă rezolvată pe deplin, cu atât mai puțin de acest serial, care caută mereu să 
scoată în evidență diferențele dintre societatea idealizată a „vestul civilizat” (#oțarăcaafară) 
și cea involuată din „Românica”, prin personaje ca Rux și Andrei care se poziționează la 
această răscruce. Iar despre București, mi se pare că și aici se văd niște tensiuni între capi-
tala glossy, de Calea Victoriei2, și cartiere mai periferice, precum Rahova, care apare rapid 
într-o secvență cu părinții lui Dani. Genul acesta de oscilație între un București cool, populat 
de cafenele hipsterești, trotinete electrice și baruri inclusive, și un București „clasic”, așa 
cum a tot fost prezentat în cinemaul Noului Val, plin de blocuri gri, trafic aglomerat și oa-
meni retrograzi, ajunge să submineze universul pe care Ruxx încearcă să-l construiască. 
Cred că, inițial, intenția a fost ca aceste contraste să contribuie la conflictele narative, însă 
din păcate ele nu au fost integrate în mod organic și constant pe parcursul scenariului - de 
exemplu, montajul de la finalul primului episod, în care Rux filmează de pe telefon Bucu-
reștiul „așa cum e el” în drum spre aeroport devine cu atât mai deconcertant cu cât toată 
acțiunea de până atunci avusese loc exclusiv în celălalt București, pinterestian, neo-liberal, 
etc, pe care l-ai descris mai devreme. În plus, uneori, cele două lumi par să fie ele însele 
inconsecvente - Bucureștiul pietonal homofob, ilustrat de remarcile bărbaților din Centrul 
Vechi în primul episod și evenimentele tragice din jurul lui Dani, dispare în mod inexplicabil 
atunci când Rux și logodnica ei se sărută în mijlocul zilei, într-o shaormerie: „Ia te uită, două 
fete s-au pupat La Băiatu’/ Și nimănui nu-i pasă”. Lăsând la o parte plauzibilitatea situației, 
în care un cuplu gay din București poate să treacă neobservat în mijlocul zilei într-un spa-
țiu public, genul acesta de contradicție nejustificată ajunge să mă deruteze ca spectator, 
fiindcă până atunci trebuia să înțeleg că acest lucru nu ar fi fost posibil. Potrivit genericului, 
serialul a beneficiat de consultanță din partea activistului trans Patrick Brăila, însă aceasta 
nu pare să fi avut loc pe parcursul dezvoltării scenariului. Cred că în mare, serialul și-a pro-
pus mult mai multe lucruri decât a putut duce, iar ideile pe care a încercat să le transmită 
au ajuns să se contrazică reciproc.  
   
E.V: Trebuie să recunosc că, pentru câteva săptămâni, nu numai că m-am declarat mulțu-
mit de Ruxx, dar le și recomandam prietenilor să se uite. Am spus chiar că ar fi cel mai bun 
serial HBO România de până acum, lucru pe care nu mai pot sub nicio formă să-l afirm. Iar 
episoadele care se învârt în jurul morții lui Dani mi se pare și mie că complică foarte mult si-
tuația. Tot set-up-ul care duce la Dani începe tacticos, cu muralul acoperit de biserică, pro-
testul, campania care vrea să capitalizeze pe hiba socială, concertul și implicarea lui Rux 
în toată treaba. Agresiunea asupra lui Dani, nedreptatea care îi este comisă, e emoționantă 
și te ține. Nu m-a deranjat nici claritatea cu care e țesută, nici pedala dramatică apăsată 
până la podea și eram gata să aplaud. Dar apoi, of, apoi realizezi că toată încăierarea din 
gang a fost doar un setup pentru ca Andrei să o pupe pe Rux. Ei bine, chestii dintr-astea 
te scot absolut imediat din orice fel de investiție ai avea în poveste. Ele sunt cu siguranță 
mai multe, dar nu m-aș arunca prea mult în această discuție pentru că, până la urmă, mi se 
pare o chestie pe care persoanele din comunitate o pot simți, cunoaște și dezbate cel mai 
bine. Funcționează într-un fel și plot twist-ul cu Rux, care, afli pe la jumătatea serialului, e 
bisexuală, deși, chestia asta pare că-și pierde repede încărcătura narativă. Dar, sigur, în 

2 „Ne-am dorit să fie Bucureștiul personaj central, pentru că, dacă te uiți la noul val, Bucureștiul e văzut 
mereu foarte gri, iarna, monocrom, și noi am vrut să arătăm cum este vara. Șeful meu, Johnathan Young, care 
se ocupă de producțiile originale (HBO), a venit în București când a început pandemia și de doi ani stă mai mult 
aici. Și nu înțelegea de ce toată lumea are o părere negativă despre București, pentru că el îl vede de pe Calea 
Victoriei, vara.” https://mindcraftstories.ro/cultura/ruxx-o-poveste-despre-bucuresti-filmata-in-mijlocul-pande-
miei/,   , publicat pe 9.03.2022, accesat pe 23.04.2022

momentul ăla poți să te întrebi de ce ai presupus automat că Jo din telefonul ei, persoana 
către care trebuia să zboare în State e un bărbat și nu o femeie. Deși, ca într-o poveste cu 
detectivi, te-ai aștepta să ai mai multe indicii despre Ruxx în sensul ăsta, să nu fie o bombă 
care explodează dintr-o dată. O geacă de blugi, pantaloni suflecați, orice care să bipăie pe 
gaydar. Cât despre faimosul sărut de la La Băiatu’, eu am luat-o așa cum a fost intenționat, 
ca pe un moment de evoluție a personajului și i-am trecut cu vederea incoerența, mi se 
pare una dintre problemele alea mai mici ale serialului.   

I.N: Referitor la acest plot twist, tind să te contrazic. În primul rând, cred că lipsa panta-
lonilor suflecați, a gecilor de piele sau a altor elemente vizuale asociate stereotipului de 
femeie queer este totuși un plus, în sensul în care au reușit să răstoarne un clișeu- nu orice 
femeie care afișează elemente tradițional masculine e queer, iar nu orice femeie queer se 
îmbracă masculin. Cât despre surpriza plot twist-ului, nu este atât de șocantă, deoarece 
serialul plantează indicii în episodul cu Dani, în care nu numai că Rux este foarte afectată 
de incident, dar atunci când se refugiază acasă la Leo și vorbesc despre Jo, camera se 
mută pe o poză cu două femei, ceea ce reprezintă un indiciu în această direcție. Într-ade-
văr, secvența din gang este emoționantă, dar finalul său, în care Andrei o sărută brusc (ce e 
ăla consimțământ?) pe Rux într-un moment extrem de repulsiv, ajunge să distrugă tot ceea 
ce fusese construit până atunci. La fel ca multe alte personaje episodice, cele queer (Leo și 
vânzătorx de la magazinul de haine) sunt unidimensionale, fără nici un fel de personalitate 
în afară de identitatea de gen sau orientarea lor sexuală. Singurul lor scop este să fie un 
catalist pentru viitoare conflicte narative sau un refugiu convenabil pentru a rezolva anumite 
situații (refugiul din episoadele 4 și 8 este casa lui Leo, despre care nu știm nimic altceva 
decât că 1.e queer, 2. e prietenx vechi cu Rux și 3.are o casă drăguță). Cred că un merit 
demn de menționat este faptul că serialul s-a consultat cu un ONG (Accept), și a implicat 
persoane din cadrul comunității în roluri queer, ceea ce este un pas înainte pe care toate 
producțiile românești ar trebui să le pună în aplicare, pentru orice comunitate marginalizată 
pe care vrea să o reprezinte. Însă cred că pentru un serial care își propune să fie „curajos” 
în abordarea unor teme sociale, are câteva puncte moarte când vine vorba de alte clase 
sociale care nu sunt „tinerii frumoși” din USR - gentrificarea orașului e rea doar pentru că 
are loc prin dare și luare de mită, a fi homeless e floare la ureche când ai prieteni bogați cu 
apartamente goale la dispoziție, iar soluția pentru toate problemele sistemice ale unui oraș 
este o primăriță #girlboss. Sigur, nu mă așteptam ca o producție HBO în România să scoa-
tă ghilotina revoluționară la înaintare, dar genul acesta de scăpări devin iritante atunci când 
toată campania de promovare a serialului se bazează pe cât de „curajos și contemporan” 
3e, și atunci când intențiile serialului par să fi pornit dintr-o direcție bună.

E.V: Eu când spuneam de plot twist mă refeream chiar la momentul de refugiu de la finalul 
episodului 4, pentru că el acolo se produce într-un mod cât se poate de evident. Cu toate 
astea, am avut nevoia la un moment dat să revăd secvența ca să mă asigur că am înțeles 
eu bine, atât de tare mă desparte narațiunea de momentul ăla ulterior, încât, atunci când în 
decursul monologului despre ce vrea societatea de la tine, Rux spune „fete sau băieți”, am 
zis că poate se referea la copii. Nu sunt un fan al clișeelor, nu cred că un personaj bisexual 
trebuie să arate ca în catalog. Cu toate astea, indiciile care ne pot duce pe pista aia lipsesc 
cu desăvârșire. Cât despre cât de afectată e Rux de evenimentele din ziua morții lui Dani, 
asta vorbește mai mult despre poziția ei de mamă surogat de care spuneai tu mai devreme. 
3 Într-un comunicat de presă, regizorul Octav Gheorghe descrie Ruxx ca fiind „un serial original, distinct 
ca abordare și teme, curajos și contemporan”,https://www.observatorcultural.ro/stire/ruxx-un-serial-original-
hbo-max-produs-in-romania-are-premiera-pe-8-martie/, publicat pe 8.03.2022, accesat pe 23.04.2022
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Or, un serial care își introduce protagonista prin a-i arăta nehotărârea (de a pleca sau a 
rămâne în țară) și mizează pe asta, iar apoi, câteva episoade mai târziu, o relevă ca fiind 
bisexuală, iar nehotărârea hrănește stereotipul ăla că bisexualii doar încă nu s-au decis, e 
un serial dispus să dea real life pe reel life fără mare tragere de inimă. 

I.N: Mă bucur că și tu ai observat alinierea nefericită dintre ezitarea și bisexualitatea lui 
Rux, care din păcate încă e o orientare sexuală stigmatizată ca fiind o simplă „fază” de 
nehotărâre între hetero și homosexualitate (în mod ironic, serialul a evitat clișeul lesbienei 
butch, dar a căzut în altul). Ăsta e unul dintre motivele principale pentru care bănuiesc 
că echipa creativă s-a consultat cu Patrick Brăila și Accept după terminarea scenariului, 
deoarece genul acesta de derapaj ar fi fost cu siguranță semnalat și mai apoi modificat 
dacă proiectul nu ar fi fost deja într-o etapă avansată de pre-producție. Sper că, dacă vor 
primi acordul HBO pentru un al doilea sezon, creatorii să colaboreze mai îndeaproape cu 
persoane queer pentru a evita pe viitor genul acesta de stereotipuri. Eu sunt de părere 
că scenarista Vera Ion și oamenii implicați au intenții bune și sunt dispuși să asculte voci 
din comunitate, ceea ce mă face să sper că există posibilitatea unor îmbunătățiri la acest 
capitol. Cât despre celelalte probleme ale scenariului, un writer’s room ar putea preveni 
repetițiile sau inconsecvențele de care vorbeam mai devreme. Trebuie să recunosc că unul 
dintre motivele pentru care Ruxx a fost atât de frustrant de văzut pentru mine a fost faptul 
că-mi doream foarte mult să-mi placă, tocmai fiindcă abordează niște teme noi, care au un 
potențial încă neexploatat în peisajul local de seriale românești.

E.V: Nu sunt în totalitate sigur că asta ar fi soluția. Problema pare să aibă mai multe ră-
dăcini. În primul rând balansul care se face la nivel decizional înalt dintre ce este mai bun 
pentru poveste în sine, pentru veridicitatea personajelor, pentru implicarea spectatorului 
în parcursul lor, versus ce e mai eficace/antrenant narativ și, deci, mai important la nivel 
comercial. Să nu uităm totuși că vorbim de un produs ale cărui rațiuni economice primează 
și prin urmare echipa creativă e subordonată producției. Din câte știu, a fost o problemă cu 
bugetul serialului în contextul în care ei mizau și pe rebate-ul de la stat, care căzuse în pri-
mele luni de pandemie. Iar o tăiere de buget în pragul producției duce de la sine la ciuntirea 
a ceea ce poți filma. Rămâi cu „esențialul” și, prin urmare, cred că asta dă mult din senzația 
din Ruxx că totul e pe repede înainte. Nu apuci să îți tragi suflul împreună cu personajul 
care tocmai a suferit cutare sau cutare chestie în fața ta, pe ecran, că vine următoarea răs-
turnare de situație. În al doilea rând, cred că e o chestiune de coerență a poziționării față de 
problemele pe care le discută. O problemă, poate, la nivel individual. De pildă, în interviul 
„49 de întrebări cu Rux”4 la întrebarea „Care este principala calitate a unei femei?”, Rux 
(sau Raluca Aprodu, fiindcă nu mi-e foarte clar cine este cea intervievată) răspunde: „femi-
nitatea”. Iar la întrebarea „Care este principala calitate a unui bărbat?”, răspunsul, livrat ca 
de la sine înțeles, este: “masculinitatea”. Mă îndoiesc că o chestie de genul ar putea veni 
din rea intenție, însă orice progres făcut de serial în zona vizibilității queer, poate fi regresat 
într-un astfel de statement care arată că, până la urmă, în spatele unor intenții bune, rămân 
totuși niște probleme de limbaj comun ce nu pot fi rezolvate printr-o etică și eficientizare a 
muncii, ci printr-o înțelegere proprie și mai puțin superficială a subiectelor abordate. 

I.N: Eu nu cred că există o tensiune între a crea o narațiune de public larg și abordarea 
temelor sociale, ele pot coexista dacă se lucrează destul de mult pe asta. Cu adevărat, 

4 49 de întrebări cu Rux | Behind the scenes | RUXX pe HBO Max, https://www.youtube.com/
watch?v=u8IICROeVhc, publicat pe 8.03.2022, accesat pe 25.04.2022

condițiile de pandemie în care a fost filmat serialul au afectat în mod clar producția, dar 
pentru că nu avem acces la mai multe detalii, nu putem decât să speculăm cât de mult a 
fost modificat scenariul pentru a acomoda restrângerile stării de urgență. Sunt de acord cu 
tine, se simte o înțelegere superficială a problemelor abordate care, împreună cu estetica 
Bucureștiului filmat din dronă la ora magică și coloana sonoră cu câte trei melodii Global 
Records per episod, pare că vrea să împace capra cu varza - entertainment și voie bună, 
dar cu un miez de „realism” social. Or, genul acesta de echilibru mi se pare extrem de dificil 
de atins, iar atunci când nu funcționează rămâne undeva la mijloc, fără să ducă nici una, 
nici alta până la capăt. Serialul pare la fel de nehotărât ca personajul său principal, oscilând 
mereu între un escapism feel good sau o melodramă cu aspirații feministe care rezolvă 
probleme reale cu soluții iluzorii.

E.V: Cu siguranță ele pot coexista. Avem exemple în acest sens, de pildă I May Destroy 
You (2020, c. Michaela Coel), Atlanta (2016, c. Donald Glover), ș.a. iar, în sine, cele două 
nu se exclud, din contră. Adaptarea la, și includerea temelor de interes imediat din soci-
etate este unul din mijloacele prin care industria entertainment-ului supraviețuiește. Însă, 
ce voiam eu să spun, e că, în momentul în care intervine problema unui compromis într-o 
astfel de situație, el se face asupra factorului mai puțin dispensabil, care în cazul de față 
nu e cel economic. Cu toate acestea, apreciez inițiativa și mi se pare că cel puțin în ceea 
ce o privește pe Iulia Rugină, care a regizat șase dintre cele opt episoade, și cu ale cărei 
proiecte sunt mai familiar, alegerea ei a fost una fericită. Tema asta, a milenialilor prinși între 
două lumi, două climate economice, două sau mai multe culturi e foarte prezentă în ce a 
mai făcut Rugină până la Ruxx, la fel cum e și interesul pentru audio-vizual comercial, dar 
cu cap. Aș aminti de Neverland, un spectacol one-woman show scris de regizoare împre-
ună cu actrița Ioana Flora. Acolo ai un parcurs de aproape treizeci de ani al Alexandrei, un 
personaj ficțional - fata pe care a chemat-o Michael Jackson pe scenă în ‘92 la concertul 
din București - care merge bară la bară cu parcursul unei țări în dezvoltare, cu ale sale 
hibe, neajunsuri și oh, so many motive de a pleca. Precum și DISCO BTT, expoziția mul-
timedia dedicată discotecilor de dinainte de ‘89, unde Rugină făcuse o treabă foarte bună 
în a reda atmosfera aia și de a negocia un timp greu de rememorat, ale cărui reflecții care 
produc ba anti-comunism, ba ostalgie, fără ca cele două să se contrazică neapărat. Deși 
în rațiunea de producție a serialelor, seriilor și mini-seriilor, decizia e luată de producători, 
sau în unele situații, de creatorii respectivelor show-uri, în timp ce restul echipei, inclusiv 
scenariștii, funcționează pe principiul de angajați care să ducă conceptul la capăt, în cazul 
de față aș da credit Iuliei Rugină, spunând că, dacă nu e vorba de un serial de autor (which 
it most certainly is not), măcar avem de-a face cu un caz fericit de potrivire între lucrurile 
despre care vorbește serialul și căutările tematice ale regizoarei. Fie și numai pentru asta, 
din partea mea, Ruxx primește câteva bile albe.         
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Câteva gânduri despre
Imagini. Viața mea în film
de Ana-Maria Lupașcu

Imagini. Viața mea în film, volumul autobiografic al lui Ingmar Bergman, publicat în 1990, a 
apărut recent la editura Nemira în traducerea Ioanei Ghișa, cu o prefață de Andrei Gorzo. O 
traducere necesară, după apariția în limba română a volumului autobiografic Lanterna ma-
gică (în 1994, la Editura Meridiane) și a volumului mai recent al lui Linn Ulmann, Neliniște 
(2020, Polirom, tradus de Ovio Olaru), acesta din urmă fiind un tablou de familie fascinant 
pe care Linn și-ar fi dorit inițial să-l scrie cu tatăl său, dar care a rămas, în cele din urmă, 
ca o mărturie a ei asupra figurii paterne. O altă carte autobiografică, cuprinzând interviuri 
realizate între 1968-1970, dar încă netradusă la noi, este Bergman on Bergman. 
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Apropo de geneza și structura cărții 
În 1988, la 70 de ani, Ingmar Bergman acceptă provocarea emoțională a unui periplu prin 
cei 40 de ani de muncă. Criticul de film Lasse Bergström îi adresează o serie de întrebări, 
iar răspunsurile lui Bergman vor constitui baza volumului Imagini. Viața mea în film. Ulterior 
întrebările sunt înlăturate (cu excepția ultimului capitol, „Imagini noi”), iar răspunsurile com-
pletate cu însemnări, notițe din caietele de lucru, amintiri și jurnale, ceea ce face ca rezulta-
tul să fie unul destul de eterogen. Există o încercare de structurare tematică în capitole, dar 
fluxul memoriei afective primează asupra materialului faptic.  Surpriza vine când în interio-
rul acestui continuum de autoanaliză regizorul include părți de dialog dramatic, replici ale 
unor personaje din scenariile concepute de el. Alegerea confirmă, o dată în plus, că pentru 
Bergman personajele sunt ființe vii, asumate ca voci personale în autobiografie, fiindcă dis-
cursul lor nu se disociază de șirul gândurilor sale. Un principiu de construcție a personajelor 
în faza de scriere a scenariului presupunea răbdarea de a ajunge să-și iubească perso-
najele, pe lângă faptul de a le înțelege pe deplin:  „Știu acum, nu-mi dau voie să încep să 
scriu această dramă decât atunci când îmi voi iubi cu adevărat personajele, când le voi dori 
în mod real tot binele în necazul lor. Nu vreau să construiesc la modul nonșalant și forțat.”1 

Autoreferențialitatea filmelor lui Bergman e bine cunoscută, iar cartea de față aduce lămuriri
despre intensitatea trăirilor personale, ni-l arată atât pe omul cât și pe creatorul Bergman, 
bântuit de propriii demoni după ce au fost „constrânși să fie folositori”, după cum însuși 
afirmă. Ca cititor poți porni în aventura lecturii cu imboldul de a căuta în autobiografia lui 
chei de lectură pentru filme. Și ele sunt acolo, dar structura ușor derutantă ne înfățișează 
un Bergman care se dezvăluie și se ascunde în același timp, care pendulează între autofla-
tare și autoflagelare, când stăpânit de o vinovăție apăsătoare, când împăcat cu sine, seren. 
Bergman ne lasă să înțelegem că pentru el opera nu se disociază niciun moment de viață și 
că există o relație organică, aproape viscerală între cele două  ̶  „Am avut revelația brutală 
și certă că, cel mai adesea, filmele au fost concepute în străfundurile sufletului, în inimă, în 
creier, în nervi, în sex și nu mai puțin în intestine.”2

Din varii motive, de-a lungul timpului, Bergman nu și-a văzut prea des filmele. Pentru dialo-
gurile cu criticul Lasse Bergström s-a pregătit, le-a vizionat singur timp de un an, proces pe 
1 Ingmar Bergman, Imagini. Viața mea în film, trad. din lb. suedeză Ioana Ghișa, editura Nemira,-
București, 2022, p. 203. 
2 Ibidem, p. 25.

care îl găsește dificil și dureros. Regizorul întreprinde în acest fel un exercițiu de sinceritate, 
de rememorare și autoreflecție. 

Lecții de regie printre rânduri 
Imagini. Viața mea în film conține câteva lecții esențiale despre regie, în general, dar con-
ține, în egală măsură, și detalii semnificative despre industria cinematografică suedeză din 
acea perioadă. Pe un ton confesiv și uneori chiar vulnerabil regizorul abordează aspecte 
importante ale carierei sale  ̶  autodisciplina, ritmul susținut de muncă, lucrul cu actorii și cu 
operatorii și reflectează uneori la momentele de impas, la limitele și limitările  ̶  uneori chiar 
de natură fizică  ̶  din întreaga lui carieră.  
Munca asiduă i-a deschis calea spre lumea cinematografiei. Scria fără încetare scenarii 
și, așa cum o mărturisește, „creația artistică s-a manifestat mereu ca o foame”3. Munca și 
„sentimentul comuniunii profesionale” i-au ținut „demonii” departe iar nevrozele lui nu s-au 
manifestat profesional. În câteva rânduri revine la o lecție prețioasă în sine, despre limitele 
fine dintre autodisciplină și presiune. 

Bergman își scria singur scenariile. Le scria și le rescria. Opera ca un arhitect, ca un com-
pozitor, atent la detaliile structurii, la armonia și totodată la viabilitatea construcției. Creator 
draconic cu el însuși, Bergan aplică în mod consecvent  principiul “kill your darlings” (dis-
truge ceea ce ți-e drag). Totul se petrece înainte de platou, aici dispar greșelile tehnice din 
scenariu, aici se fac pregătirile pentru „apropierea de haos” (adică filmarea propriu-zisă) 
prin ritualuri stabilite  ̶  autodisciplină, „grijă prietenoasă” și punctualitate în lucrul cu actorii. 
Că nu există inspirație pe platou e pentru Bergman o poruncă din decalogul personal al 
regiei (presupunând că ar exista așa ceva). 

În nenumărate rânduri regizorul povestește despre experiențele cu actorii și spune că-i 
îndrăgește ca „fenomen al lumii sensibile”4. Să nu uităm că Bergman și-a format o „familie 
profesională”, a lucrat cu o serie de actori-cult, figuri care în timp au fost asociate cu filmele 
sale (Bibi Andersson, Harriet Andersson, Liv Ullmann, Max von Sydow, Ingrid Thulin etc.). 
În cursul relatărilor ne oferă câteva mostre de un tip de umor tare aparte. Nici autoderiziu-
nea nu-i e străină. Deși are umor, regizorul recunoaște că a avut o relație problematică în 
abordarea  comediei ca gen cinematografic. Un fapt mai puțin cunoscut publicului larg e 
acela că Bergman a scris și regizat reclame și câteva comedii, precum Surâsul unei nopți 
de vară / Sommarnattens leende (1955) sau O lecție de dragoste / En lektion i kärlek (1954).  

Viața-film  
În cariera sa prolifică, atât în film cât și în teatru, Bergman reușește să creeze o adevărată 
galerie de portrete. În jurul lor gravitează anecdote, amintiri, tipuri umane gravate în me-
morie și regizorul le evocă în detaliu. Teme și motive cinematografice recurente apar aici 
justificate prin prisma unor evenimente autobiografice, a unor modele din viața reală care 
l-au putut inspira în elaborarea personajelor și a acțiunilor. Sentimentele ambivalente ale 
mamei sale și impresia că a fost un copil nedorit, traumele din copilărie, căsniciile ratate 
și infernul mariajului burghez sunt doar câteva dintre aspectele vieții personale cu ecou în 
filmele sale. Nu în ultimul rând, visele au fost un teren fertil pentru imaginație, sevă pentru 
scrierea scenariilor. 

3 Ibidem, p. 49.
4 Ibidem, p. 246.
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Bergman evocă momente din copilărie încărcată de traumă, în sânul unei familii cu o figură 
paternală dominantă și neînduplecată, momente care, judecate azi, prin prisma metodelor 
moderne de parenting apar ca inadmisibile. Legăturile de familie s-au propagat în filme-
le sale, „părinții supradimensionați mitologic”5 din Fragii sălbatici / Smultronstället (1957), 
apartamentul bunicii sale din Fanny și Alexander / Fanny och Alexander (1982), relația 
ambivalentă cu mama din Sonata de toamnă / Höstsonaten (1978). În fapt, majoritatea 
filmelor sale sunt impregnate de autobiografie. Amintirile despre stările paroxistice, de criză  
̶  nevroze, gândul la suicid, internare la psihiatrie și momentele dificile, în general, marcate 
de febrilitate, surescitare, teamă și angoasă apar detaliate ceva mai mult decât în filmul 
documentar Insula lui Bergman / Bergman Island (2004), realizat de Marie Nyreröd.

Poate cea mai mare capacitate a unui regizor e aceea de a crea empatie prin film și pentru 
asta are la dispoziție nenumărate mijloace, între care forța lui descriptivă, manifestată aici 
în permanență în orice povestește. Atât de însuflețite sunt descrierile zbuciumului interior 
din autobiografia lui Bergman că ți se pare la un moment dat că ai în fața ochilor un per-
sonaj tragic, de sorginte romantică (în sensul high romanticism-ului). Când relatează cum 
a clacat din pricina problemelor judiciare legate de taxe și cum a traversat întregul infern, 
culminând cu autoexilarea în Germania ai impresia că Bergman se află în fața ta și-ți vor-
bește. În documentarul Insula lui Bergman/ Bergman Island, după ce enumeră un lung șir 
de „demoni”, regizorul ține să menționeze, pe un ton din care reiese bucurie și chiar puțină 
mândrie, că există și câțiva demoni departe de a-l fi luat în stăpânire și, printre aceștia, 
demonul lipsei de creativitate. În rememorarea episodului legat de neplata taxelor tot crea-
tivitatea pare să-i fi fost refugiu  ̶ „Am lăsat creativitatea să intervină ca și cum ar fi fost un 
medic, o asistentă, o ambulanță, toate astea.”6 

Imagini. Viața mea în film vine să completeze universul filmelor lui Bergman. Cuvintele 
puse în gura personajelor sale încep să capete noi valențe prin prisma lecturii cărților de 
autobiografie. Fantasmele lor, viața lor psihică, secretele lor cele mai adânci își găsesc 
de cele mai multe ori ecoul în vocea însăși a creatorului. Volumul nuanțează unele date 
biografice deja cunoscute publicului larg și reușește asta printr-o structură capabilă să re-
constituie naturalețea povestirii, organicitatea ei  ̶  autorul își urmează fluxul amintirilor, ex-
pune subiecte variate și controversate într-o logică mai degrabă afectivă decât cronologică. 
Privită strict din perspectivă canonică, aș spune că traducerea de față pare a fi un gest 
recuperator tardiv în bibliografiile de studii cinematografice în limba română, mai mult sau 
mai puțin utilă cercetătorilor (cei mai mulți recurg la variante în limbi de circulație), însă, cu 
siguranță, o invitație la lectură deosebit de plăcută pentru orice cititor. 

5 Ibidem, p. 30. 
6 Ibidem, p. 157. 

După cum am mai semnalat ca redacție și cu alte ocazii necesitatea 
traducerii în limba română a unor cărți esențiale de cinema, ne bucurăm 
să notăm apariția în cadrul UNATC PRESS și Polirom a unei noi ediții a 
Ce este cinematograful, de André Bazin - trad. Andreea Rațiu, Andrei Rus, 
Gabriela Filippi, Andreea Chiper și Andrei Gorzo (coordonator)
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OWR #15: Festival Focus
de Dalesia Cozorici 

Dacă anul trecut One World Romania deschidea porțile cinematecilor, dar și cele ale onli-
ne-ului, pentru a găzdui filme cu și despre femei (având printre altele și o splendidă retros-
pectivă dedicată regizoarei Ulrike Ottinger și actriței Delphine Seyrig), anul acesta, selecția 
documentarelor aduce aminte de spiritul primelor ediții festivaliere (în frunte cu „kino-mai-
dan” și colecția plină de documentare reflexive, cum ar fi cele ale Laurei Poitras, Judy 
Rymer sau Ioanis Nuguet, care circulau în 2014-2015, prin festivalurile grele: la Festivalul 
Internațional de Film de la Cannes, la Premiile BAFTA, dar și în selecția de documentar a 
Academiei Americane de Film). Există esențialmente și o abordare mai eterogenă și sufici-
ent de liberă în raport cu tema anunțată - relația corpului cu mediul, înstrăinarea și reconec-
tarea fiind punctele unei teme mai globale legate de reciclare. Ceea ce îndeamnă propria 
interpretare să se dilate într-o explorare ale unor teme colective, fie strânse de spațiul unor 
comunități, orașe, continente, fie unui spațiu vast. Însă impactul unui festival tematic nu stă 
doar în prezentarea unei munci curatoriale și organizarea unor evenimente conexe care să 
faciliteze un dialog cu publicul participant, înseamnă și centrarea problemelor recente care 
trec peste granițe și produc reacții. 

Festivalul cu profil dedicat drepturilor omului se poate folosi de o unealtă mai importantă 
cu care să ridice nivelul de conștientizare în fața unui public obișnuit deja cu acest fel de 
expunere, iar această ediție are în focus, precum s-a anunțat, donarea din fonduri către 
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regizorii ucraineni. Un obiectiv pe care tot mai multe festivaluri de film (de diferite mărimi 
și idealuri) îl setează; Festivalul Internațional de Film de la Cannes a găzduit o conferință, 
ca reacție la starea industriei cinematografice ucrainene aflate sub starea de război, pe 
lângă evenimentele speciale create pentru regizorii și producătorii din delegația țării, iar 
Festivalul de Film de la Sarajevo propune locuri de muncă pentru persoanele ucrainene din 
industrie. Solidaritatea care transpare din acțiunea festivalurilor ajunge să fie un reper cul-
tural (istoriografic) de sine stătător, pe lângă impactul altor forme de media. Iar istoria este 
plină de aceste demonstrații de care voi aminti fără să intru în nucleul lor1: vara anului 1968 
din Franța ajunge să destabilizeze ediția Festivalului de la Cannes, unde nu se mai oferă 
premii și, deși improbabil spus că doar din acest motiv, se schimbă și politica selecționării 
filmelor. În discuție se mai află Sarajevo, dur lovit în toiul războiului bosniac, în consecință, 
festivalul de film a asprit toleranța față de filmele făcute de țările din celălalt capăt de conflict 
și a devenit tematic într-o oarecare măsură, fiind atras de filmele care rezonează istoric/
social cu ea, țara gazdă. Aș încheia paralela și aș continua cu distincția că „festivalurile de 
film acționează frecvent ca editoriˮ2, adică înregistrează în propriile forme actualitățile, chiar 
și prin filmele alese, iar documentarele de mai jos redau ponderat acest fapt.

I’m So Sorry / Wu qu lai chu (2021, r. Liang Zhao) a fost primul documentar proiectat la 
deschidere. Filmat preponderent în Fukushima și Cernobîl, materialul urmărește relația din-
tre oameni, creațiile lor și mediul înconjurător, demonstrând că nu există armonie în aceas-
tă înșiruire. Documentarul funcționează prin componenta sa observațională, dar și prin 
cea poetică, oferind o perspectivă inconfortabilă, însă umană asupra locuitorilor surprinși 
în detaliu de camera de filmat. O intenție pe care o regăsesc cel mai aproape de debutul 
regizorului Bi Gan, Kaili Blues / Lu bian ye can (2015), unde principiul de construcție este 
bazat pe o călătorie tarkovskiană, care poate nu reiese în amploare ei și în documentarul 
lui Liang Zhao, dar care se regăsește într-unul dintre nivelele suprapuse care alcătuiesc 
documentarul, sau mai mult în tendința de a combina realitatea cu un peisaj de vis.

În lista de filme se află și vehiculatul documentar al lui Radu Jude și Adrian Cioflâncă, 
Amintiri de pe Frontul de Est (2022), care a făcut parte din competiția Berlinale Shorts din 
cadrul Festivalului de Film de la Berlin. Atât Jude cât și Adrian Cioflâncă semnează pentru 
a doua oară (vezi Ieșirea trenurilor din gară, 2020) un exercițiu de montaj prin care se re-
constituie starea generală din țară, odată cu intrarea României în război în 1941 împotriva 
Uniunii Sovietice și a primelor operațiuni de exterminare asupra evreilor. Scurtmetrajul se 
folosește de Jurnalul de Operații al Regimentului 6 Roșiori, de fragmentele trimise de co-
1 Acestea fiind câteva exemple ale unor evenimente directe care au luat loc în Franța și Sarajevo, dar 
care arată demersurile neobosite de a menține deschise festivalurile de film la fiecare ediție, fiind de multe ori, 
o necesitate de comunicare și democrație.
2 […] „producând tipuri diferite de texte scrise care însoțesc retrospective de film: cataloage, în primul 
rând, dar și cărți monografice, colecții editate sau numere speciale ale revistelor deja existente. Într-adevăr, 
publicațiile oficiale ale unui festival de film oglindesc munca de cercetare din spatele retrospectivelor în sine. 
Dar cine va fi ales de un festival de film pentru a efectua o astfel de cercetare? El/ea ar putea fi un cercetător 
încorporat în organizație sau un cercetător independent; sau chiar un critic de film cu un profil mediatic înalt 
care ar putea ajuta festivalul de film să depășească anumite dificultăți la nivel de recepție (și deci la nivel de 
finanțare). Alegând cercetători cu profiluri diferite și/sau publicându-și lucrările, un festival de film – o instituție 
în sine – este, prin urmare, capabil să promoveze diferite tipuri de cercetare și să lucreze împreună cu – sau 
în competiție cu – alte instituții, cum ar fi universitățile sau arhivele.ˮ, Francesco Di Chiara și Valentina Re în 
eseul Film Festival / Film History: The Impact of Film Festivals on Cinema Historiography. Il cinema ritrovato and 
beyond din Revue d’études cinématographiques. Journal of Film Studies, Vol. 21, nr. 2-3, 2011, pp. 131-151, 
Cinémas, publicat pe 11.08.2011, accesat pe 22 aprilie 2022.

mandanți și brigăzi pentru a crea, printre altele, și intenția unei corespondențe silențioase 
adresate unui receptor care e nevoit să potrivească informațiile din scrisori și rapoarte. O 
intenție care pare să se înrădăcineze în principiul folosirii arhivei cu scopul de a prezenta 
istoria în naturalețea ei, cu care Jude s-a dovedit a fi foarte confortabil în munca lui docu-
mentară.3

Florent Marcie face parte din selecție cu documentarul A.I. At War (2021), care îmbină in-
teresul său pentru artă cu munca jurnalistică de investigație. Și anume călătorește în Siria 
însoțit de un robot, care reușește să formuleze răspunsuri pe măsură ce Marcie îi arată 
orașele distruse de război, cadavrele găsite sub ruine și oamenii cu care intră în contact. 
Cei doi ajung în Franța, în toiul protestelor țintite către președintele ales în 2017, Emmanuel 
Macron. Mișcarea „vestelor galbeneˮ denunță inegalitatea din societate, intrând în conflict 
cu forțele de ordine, prilej pentru cei doi de a înregistra scurte reportaje legate de impac-
tul inteligenței artificiale în viața umană, unul din scopurile pentru care protestele au luat 
amploare. Deși documentarul are puncte vehemente asupra politicilor lumii, are totuși și o 
notă de carismă, care nu vine doar din prezența unui robot în cele mai antitetice locuri, ci și 
din relația sa cu Marcie care încearcă să lucreze cu probleme concrete, dar și conceptuale. 

Chronicles of That Time / Cronache di quel tempo (2021) promite o abordare poetică 
asupra călătoriei fără destinație de a găsi o anumită melodie. Filmul marchează lunga co-
laborare dintre Mariei Iorio și Raphaël Cuomo, care fără să-și propună de la început, au 
realizat o tradiție de a lucra cu materialele de arhivă. În acest caz, secvențele filmate și cele 
de found footage sunt însoțite de vocea Mariei Iorio, care narează și explică succesiunea 
cadrelor. Împreună cu ea, Abdelhamid povestește despre perioada de tranzit a Italiei din 
1990, când țara semna alianța cu spațiul Schengen, și perioada care i-a urmat, când s-au 
implementat vizele, și odată cu ele, atenția față de fenomenul de migrație. Plecând de la 
forma de instalație, filmul a crescut datorită parteneriatului cu arhivele de film din Berlin, 
ceea ce a făcut ca natura materialului inițial să prindă o formă cinematografică, păstrând to-
tuși un prezent neconcludent și oniric, specific naturii experimentale. În spatele unei mașini 
parcate într-o benzinărie, în timpul unei seri ploioase sau în port, ascultând poveștile pline 
de oroare legate de repatrierile inumane de care doi bărbați își amintesc, Chronicles of That 
Time nu are granițe, nici soluții pentru problemele narate, oferind pur și simplu un oftat în 
absența oamenilor pe care regizorii îi caută, și unul pentru prezența celor din imagini.

Un alt un demers eseistic și experimental e făcut de Pablo Alvarez Mesa în Bicentenary 
/ Bicentenario (2020). După o serie de lungmetraje concentrate pe metafora cunoașterii 
unor orașe aproape de dispariție, regizorul compune cel mai politic documentar al său, 
urmând aceeași „privire revoluționarăˮ4 pe care Andrei Gorzo o pune în temă vorbind des-
pre Videograme dintr-o revoluție (1992, r. Andrei Ujică, Harun Farocki), în studiul său cri-
tic. Desigur, Andrei Ujică și Harun Farocki se angajau să investigheze un trecut nu foarte 
îndepărtat, căruia voiau să-i ofere o concluzie, o biografie sau un punct, în timp ce Mesa 
demitizează imaginea lui Simón Bolívar, liberatorul Columbiei de aproximativ două sute de 

3 Și spun confortabil pentru că Jude vorbește des despre puterea cinemaului ca fiind un mediu care te 
face să te gândești în timp ce pe un ecran mare vezi materialele de arhivă din altă perspectivă. În ultimele sale 
documentare se văd deseori aceleași abordări: filmarea fotografiilor și uzul voice-over-ului sau evitarea lui, ceea 
ce pare că mută atenția pe importanța documentelor sau fotografiilor, în loc să existe dereglări ale altor structuri 
periferice. De altfel, structura narativă devine prinsă într-un registru estetic dominat de un timp care sfidează 
logica, până într-un punct, a funcției de povestire a cinemaului.
4 Andrei Gorzo, Videograme dintr-o revoluţie - Un studiu critic, ed. LiterNet, 2016, București, p. 8.
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ani, pe care îl invocă în relație cu natura și violența, care n-a încetat niciodată. Cineastul se 
folosește de filmările amatoricești și profesioniste (ale celor implicați intens la fața locului), 
care au o componentă de tip reportaj în ele, și asta pentru că imaginile vin însoțite de voi-
ce-over, care la rândul lui diferă, provenind de la jurnaliști sau de la personalitățile politice. 
Documentarul conține, de asemenea, și o doză de meditație și liniște, după ce începutul 
arată o demonstrație violentă de anexare a Curții Supreme, care mai târziu va arde în flă-
cări. Există mai multe instanțe de meditație care merg mână în mână cu pelicula peste care 
este așezat un proeminent filtru roșu, dar și cu eseul poetic narat fragmentar. Ceea ce face 
ca documentarul să se resimtă mult mai lent și mai puțin demonstrativ, totuși conștient de 
dimensiunea politică de la care a plecat. 

În concluzie, această ediție revine în forță în mijlocul unui context delicat, încă nevindecat 
în totalitate după pandemie și promis unei atmosfere austere create de conflictele din ju-
rul Europei. Selecția documentarelor oscilează în jurul acestor probleme actuale, care ar 
trebui să fie educative, dacă nu vindecătoare, în măsura în care un ecran mare de cinema 
poate ajuta.

The Balcony movie / Film balkonowy
(2021, r. Pawel Łoziński)

de Andrei Voineag

Filmele care să emoționeze precum The Balcony Movie (r. Pawel Łoziński) sunt rare. Sim-
plitatea formală este unul dintre cele mai impresionante aspecte și îi potențează efectul pe 
care-l are asupra spectatorului. Pot spune că, în unele momente, am uitat că mă uit la un 
film. Am simțit că mă uit de la balcon la niște oameni care se destăinuie în fața mea. Că sunt 
o muscă, sau un gândăcel ascuns într-un colț care a stat nevăzut timp de un an pe balconul 
lui Łoziński în timp ce oamenii care trec prin fața balconului răspund în felul lor la întrebări 
deschise de tipul: cine ești? care este semnificația vieții? ce vise ai? ești fericit? unde te 
duci? Întrebări ale căror răspunsuri pot fi într-o varietate de moduri. O tăcere, o ezitare, o 
privire, o fugă pot spune la fel de multe, uneori chiar mai multe, decât un răspuns concret.

Cum spuneam, din punct de vedere formal filmul este simplu (dar sigur, pentru a atinge 
această aparentă simplitate în stil este nevoie de un proces anevoios și, îmi imaginez, com-
plicat). Łoziński a pus trepiedul pe balcon și a filmat trotuarul din fața blocului. Regizorul nu 
se sfiește să-și facă simțită prezența. Îi auzim vocea atunci când intră în dialog persoanele 
care trec prin fața lui. Intră în mijlocul cadrului încă de la începutul filmului, atunci când îl 
vedem cum montează, pe gardul de lângă trotuar, tot în fața balconului, niște lavaliere ca 
să capteze mai bine sunetul, iar boom-ul pe care-l mai folosește din când în când intră în 
cadru de multe ori și stârnește niște momente comice cu interlocutorii cu care se ia la vor-
bă. Din când în când, Łoziński folosește panoramări pentru a urmări subiecții filmați sau 
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pentru a surprinde peisajul, dar fundamentul stilistic prin care ne sunt introduse diferitele 
fire narative, unele recurente, este montajul. Filmul ne lasă impresia că petrecem în jur de 
un an pe balcon. Łoziński începe undeva la finalul primăverii, trecem prin vară, toamnă și 
iarnă, apoi încheiem undeva pe la începutul primăverii. Vedem, în ordine firească, schim-
barea peisajului din orașul polonez care ne lasă impresia de spațiu generic. Locația exactă 
nu este neapărat importantă, impresia generală cu care rămânem este că am fost martorii 
unei desfășurări care survolează și încearcă să găsească pulsul societății poloneze con-
temporane. Dar prin întrebările generice pe care Łoziński le pune, și locația centrală a Po-
loniei, situată undeva între estul și vestul Europei, o țară cu o istorie complicată care a fost 
nevoită să se adapteze (sau să reziste) diferitelor influențe culturale la care a fost supusă, 
filmul rămâne deschis și la interpretări care trec barierele culturale. Astfel poate fi privit și ca 
o survolare a societății europene în genere, sau cel puțin poate atinge sensibilități comune, 
care transcend granițele culturale. 

Prezența regizorului în film adaugă o notă personală, o specificitate, și setează limitele, 
fondul, care leagă toate momentele laolaltă și le concentrează, le dă un sens. Îi cunoaștem 
și parte din familie. Soția lui interacționează de mai multe ori cu el atunci când iese în oraș 
sau să plimbe cățeaua și-l șicanează că petrece tot timpul pe balcon (fiica lui are un comen-
tariu similar și pare total dezinteresată și obișnuită cu excentricitățile tatălui ei). Ne devine 
dragă până și cățeaua cineastului, ne bucurăm atunci când aflăm că duce până la capăt o 
sarcină și naște niște pui sănătoși cu câinele unui (presupus) prieten de familie, care are și 
el momentul lui în fața camerei cu câinele său, tăticul puilor.

Persoanele care trec prin fața balconului sunt numeroase și diverse, iar interacțiunile cu Ło-
ziński și camera generează o plajă vastă de momente care ating corzi diferite și se îmbină 
într-o simfonie a cotidianului, a orășeanului de rând care merge undeva, aranjată într-un 
crescendo afectiv care-și atinge punctul maxim aproape de final, undeva spre sfârșitul ier-
nii, și care se încheie armonios pe copacii proaspăt înfrunziți primăvara. Cele mai puternice 
momente sunt interacțiunile cu persoanele care trec de mai multe ori prin fața balconului 
său și astfel sunt surprinși în diferite ipostaze, abordând diferite tonuri, uneori mai deschiși 
alteori mai retrași, uneori glumeți sau alteori melancolici. Acesta nu ezită să includă și mo-
mente mai dificile sau incomode, oameni care nu știu ce să-i răspundă, îi chestionează in-
tențiile și au o atitudine mai ostilă sau care nu-l bagă în seamă și pur și simplu trec pe lângă 
el atunci când le pune o întrebarea. Łoziński este foarte persuasiv, dar într-un mod tandru, 
sincer. Deschiderea și politețea cu care abordează oamenii îi face, în mod natural, să intre 
în jocul lui. Motivul invocat atunci când strigă după oameni pe stradă (cu tact, după ce-i 
salută) este că-și caută un subiect, un erou, pentru film. Unii oameni răspund cu entuziasm, 
alții cu indiferență, dar majoritatea se simt inconfortabil, anxioși atunci când se confruntă cu 
presiunea de a apărea în fața camerei. 

Una dintre eroinele mele preferate, o prezență marcantă și emoționată, în figura căreia per-
sonal m-am regăsit, este Agnieszka. O fată tânără, înfofolită, îmbrăcată cu un palton gros 
gri, o glugă pe cap și niște bețe de ski ținute într-o mână, trăgând după ea, prin zăpadă și 
frig, un cărucior de piață greoi pe trotuarul în jurul căruia s-a așternut zăpada. Inițial o ve-
dem peste drum, în depărtare. Łoziński se apropie de ea printr-un zoom și o urmărește cum 
merge o parte din traseu. Agnieszka îl remarcă și își fixează privirea pe cameră, surprinsă 
că este înregistrată. Łoziński o salută politicos, iar ea face cu mâna rușinată și întoarce pri-
virea înapoi să-și vadă de drum. Documentaristul îi spune că își caută un erou pentru film. 

Agnieszka se oprește în drum, parcă bulversată. Nu crede că ea poate fi un erou de film. 
Când o întreabă de ce, răspunde că nu are destulă încredere în sine. Cineastul încearcă 
să o convingă spunându-i că poate așa o să mai capete niște încredere. În timp ce spune 
asta, prin spatele Agnieszkăi, iese pe poarta unei curți o altă tânără, nevăzută până acum, 
care face cu mâna la cameră și pleacă repede din cadru, o nuanță umoristică, ideea că pe 
strada asta toți vecinii îl văd pe nebunul de la balcon filmând zilnic oameni și s-au obișnuit 
cu ideea aduce un zâmbet pe buze. Agnieszka cere clarificări și află că filmul constă exact 
în conversația purtată în momentul de față cu Łoziński. Se uită câteva momente în direcția 
unde mergea. În interiorul ei parcă se poartă o bătălie, pe deoparte vrea să stea, să se des-
chidă, are o oportunitate să vorbească cu cineva, oportunitate după care aparent tânjește, 
dar care în același timp îi aduce o frică, un disconfort pe care ar vrea să-l evite. După o 
ezitare și la încurajările lui cineastului, Agnieszka cedează și traversează strada ca să ajun-
gă mai aproape de cameră. Łoziński o întreabă cine e, Agnieszka nu știe să-i răspundă, 
argumentând că e prea vag definită ca să îi dea un răspuns, că face mai multe lucruri, dar 
nu este ceea ce face și deci nu știe cine este (un răspuns recurent, întâlnit la o mare parte 
din persoane atunci când li se adresează această întrebare, un soi de laitmotiv al filmului). 
Când o întreabă cine se consideră mai presus de toate, Agnieszka se gândește puțin și răs-
punde că este cineva care încă nu s-a format total, cineva aflat în devenire (un alt răspuns 
recurent, mai ales printre cei mai tineri). Când o întreabă cum o cheamă, Agnieszka cade 
din nou pe gânduri, de data asta pentru un timp îndelungat. Inițial îi vedem expresia goală, 
dar apoi expresia ei se schimbă parcă într-o dezamăgire (sau e frică? frustrare? toate la 
un loc?) și face un pas în spate. De ce asemenea frică în a-ți spune numele? Este pentru 
că știe că e înregistrată și acest material ar putea fi privit în mai multe rânduri de o mulțime 
de oameni străini? Nu cred că un răspuns concret este accesibil, Agnieszka și fricile ei 
rămân enigmatice, dar totuși avem destule informații încât să putem intui sursa lor - poate 
un sindrom al impostorului, oricum o neîncredere în propriile abilități. Ca să detensioneze 
atmosfera, în încercarea de a o face să se simtă mai confortabil, Łoziński îi spune numele 
lui. Agnieszka mai stă puțin, își aranjează umerii, se uită în gol, în direcția în care mergea, 
bătălia internă este palpabilă, de-a dreptul emoționantă, dar în același timp enigmatică, 
opacă. Până la urmă tot ce i se cere e să-și spună numele, dar dintr-un motiv de neînțeles 
ceva din interiorul ei o oprește, o îngheață, nu-i permite să-l rostească. Se mai uită spre 
Łoziński rușinată și încearcă să schițeze un zâmbet, dar nu-i vine natural și se rușinează. 
După încă o ezitare, și parcă o mică tentativă schițată de a fugi, de a pleca, tentativă pe 
care luptă din răsputeri să și-o înăbușe, își rostește numele. Documentaristul îi răspunde 
zâmbitor că e și numele soției lui și e un nume frumos, lucru care o amuză pe tânără. Când 
e întrebată care sunt visele ei spune că îi e imposibil să răspundă la această întrebare, mai 
ales pentru că nu-l cunoaște (din nou, un răspuns recurent la genul acesta de întrebare). 
Episodul se încheie cu Agnieszka explicând faptul că, în comparație cu Łoziński, ea nu poa-
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te intra în vorbă cu oameni oricând și-ar dori și că îi este foarte greu să se facă înțeleasă, 
mai ales când vorbește cu un străin. O încântă simplul fapt că a avut curajul să se apropie 
și să vorbească cu el, pentru că ar fi crezut că nu poate să facă față stresului, dar aparent e 
capabilă să poarte o conversație cu cineva care o abordează aleatoriu, și asta o face să se 
mândrească. Episodul se încheie aici. N-o mai vedem pe Agnieszka decât o singură dată, 
atunci când trece iar prin fața camerei și îi face cu mâna lui Łoziński, de data asta mai puțin 
rușinată și parcă mai zâmbitoare, mai încrezătoare.

The Balcony Movie este extraordinar de dens în astfel de momente sincere când oamenii 
sunt ei înșiși, care emoționează și care, aș crede, nu au cum să lase pe nimeni indiferent. 
Printre numeroasele personaje care trec prin cadru, cele mai pregnante, cele pe care le 
urmărim mai insistent și care revin periodic sunt: femeia de serviciu, care dă cu mătura și 
aranjează lucrurile în jurul blocului apărând ca un om împăcat cu viața, despre soțul căreia 
aflăm că a era un soț alcoolic și leneș; o bătrânică inițial morocănoasă, dar care se destăi-
nuie și aflăm că jelește moartea soțului ei regretând profund că, în timp ce era în viață, nu 
i-a arătat cât de mult l-a iubit; un fost deținut, proaspăt eliberat, care trăiește pe străzi, la un 
moment dat ne spune că și-a găsit un loc de muncă, dar asta nu-i face neapărat viața mai 
ușoară, nu are pic de stabilitate, aflăm, fragmentat, povestea vieții lui și că nu-și dorește să 
moară un ticălos, ci un om bun. Povestea lui se termină, în punctul culminant al filmului, cu 
o destăinuire făcută documentaristului: și-ar dori să aibă o viață stabilă, o familie, să fie un 
om bun, este gelos pe Łoziński și își regretă profund greșelile.

Întrebarea lui Łoziński în jurul căreia se învârt toate aceste interacțiuni este: Care este 
semnificația vieții? Răspunsurile primite sunt numeroase, unele confuze, altele complicate. 
Răspunsurile primite sunt nenumărate, dar toate se învârt în jurul aceleiași concluzii, expri-
mată spre finalul filmului de către o bătrânică: Viața însăși este semnificația.

Bottled Songs 1-2
(2020, r. Chloé Galibert-Laîné, Kevin B. Lee)

de Ramona Aristide

Exercițiu de sinceritate la desktop
Dacă scopul unui documentar politic (bun) e să te scoată din zona pasiv-reflexivă și să-ți 
propună un filtru critic, Bottled Songs 1-2 se lansează într-o investigație deconspiraționis-
tă, în care desktop-ul funcționează ca un laborator de cercetare. Filmul este compus din-
tr-un schimb de scrisori virtuale între Chloé Galibert-Laîné și Kevin B. Lee, al căror subiect 
este propaganda distribuită de organizația teroristă a Statului Islamic în mass-media; cum, 
atunci când e supusă unei priviri mai atente, își trădează marile inadvertențe. Punctul forte 
al documentarului este că, oricât de departe te-ar găsi ca preocupare, acesta reușește, 
totuși, să te facă să chestionezi legitimitatea materialelor video cu conținut propagandistic 
care inundă media în situații conflictuale majore și să te facă atent la modul în care tehnicile 
digitale folosite spre a sensibiliza sfârșesc prin a desensibiliza. Suprinzător sau nu, aceas-
ta nu e o contraperformanță, ci tocmai că pare a fi înscrisă în intenționalitatea din spatele 
producerii lor. Nu numai diseminarea lor ar fi o problemă, dar și banala, aparent neproble-
matica participare prin vizualizare la spectacolul ororii poate avea efectul unui anestezic 
emoțional, deși în spatele acesteia poate că nu stă decât curiozitatea, empatia și dorința 
privitorului de a ajunge la celălalt, într-un fel sau altul. Documentarul funcționează foarte 
bine ca un avertisment spre a evita ficțiunile deghizate în fapte, trasând o hartă plină de 
stegulețe roșii, unele chiar de domeniul evidentului. 
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Dacă nu aș fi știut subiectul, cred că începutul filmului mi-ar fi părut preludiul unei relații 
romantice, prin cadrul intim de corespondență în care te introduce și vocea feminină ușor 
mieroasă care însoțește din off redactarea scrisorii. Însă ea își dezvăluie imediat gestul cu 
tot cu neliniștea ce îl însoțește. Este vorba despre un video publicat pe 28 august 2014 
pe canalul de YouTube al Les Observateurs France 24, în care zeci de bărbați sirieni sunt 
conduși în rând prin deșert, dezbrăcați până la piele, dintre care unii cu mâinile legate, sub 
amenințarea continuă a altor bărbați înarmați care urmăresc procesiunea dintr-o mașină 
militară. Pe lângă cel care e în spatele smartphone-ului și filmează, mai sunt și alți teroriști 
care înregistrează imagini cu camerele lor, ceea ce - spune Chloé - le amintește captivilor 
că spectacolul umilinței lor va fi împărtășit cu toată lumea. În același timp, regizoarea are 
revelația neliniștitoare cum că, arătând video-ul lumii, chiar și pentru a denunța practica 
abuzatorilor, acesta este un act ce perpetuează, la rândul lui, spectacolul umilinței. Un 
exercițiu de sinceritate care nu dinamitează demersul, ba chiar parcurge un kilometru extra 
în denunțarea lui. Aici vedem mai limpede și cum intențiile bune pot avea rezultate discu-
tabile. Cu atât mai bine cu cât se rezolvă în felul ăsta și dilema inițială a lui Chloé: în primul 
email către Kevin, se întreba care este motivul pentru care ea e atât de tulburată de persis-
tența acestui video pe platforma franceză1.

Tot cam de aici începe cartografierea stegulețelor roșii: soundtrack-ul religios acapella - 
singurul acceptat de fundamentaliștii ISIS - adăugat ulterior la acest video a cărui sursă 
este de negăsit pe platformele asociate cu Statul Islamic -, faptul că singurul canal care-l 
păstrează în arhivă este Les Observateurs France 24, canal a cărui credibilitate este re-
lativizată chiar de abordarea pe care o propune - un tip de jurnalism participativ în care 
absolut oricine poate trimite conținut de știri spre publicare - ș.a.m.d. Mai mult, existența 
acestui video pare a fi o mărturie a intersecției între interesele teroriștilor care filmează, ale 
platformei care îl distribuie și a organizației ce o finanțează. Și din nou, un impuls de since-
ritate al realizatoarei o face să-și dea seama că încercarea de a opri spectacolul suferinței, 
cum ar fi prin a covinge board-ul din spatele platformei să șteargă videoclipul, nu ar fi decât 
o picătură de apă într-un ocean. Cu toate acestea, întrebarea rămâne la fel de legitimă și 
posibil edificatoare - ce face ca un asemenea video să aibă un asemenea impact (în cazul 
de față: 400 000 de vizualizări)? Oare nu cumva această rețea de dorințe intersubiective 
își revendică existența materialelor de știri cu conținut propagandistic și violență extremă? 
Și asta nu cumva face ca tabăra care se opune violenței să fie pe undeva la fel de coruptă 
ca aceea a susținătorilor fanatici? Tocmai pentru că un material de acest fel, venit dintr-o 
geografie îndepărtată, străină, exotică hrănește nevoia noastră de apartenență la ordinea 
macro a lucrurilor și ne dă un fals sentiment de implicare. Aș putea să mă aduc în scenarii 
și mai întunecate de atât. Într-un statement2 scris în susținerea motivației filmului, realiza-
torii observă că ambele părți ale războiului sunt alimentate cu aceleași imagini - știrile din 
occident se folosesc în mod constant de conținut produs de ISIS, tot așa cum propaganda 
ISIS își însușește imagini produse de canalele TV britanice sau franceze; observație care 
complică cadrul binar al occidentului vs. ISIS. În același timp, mă gândesc la ce nota Guy 
Debord în Societatea spectacolului, cum într-o lume care a fost întoarsă cu susul în jos, 
adevărul e un moment de falsitate, și mi se pare că punctul zero al cunoașterii ar trebui să 
fie undeva între curiozitatea față de ceea ce e necunoscut și suspiciunea față de ceea ce 
e dat. 
1 Trebuie să recunosc că în acest punct nu am mai rezonat atât de mult cu sensibilitatea ei, din cau-
za izului de romantism articulat prin voce, cadență, discurs. În schimb, abordarea mai clinică a lui Kevin m-a 
păstrat prezentă în tot demersul documentarist.
2 Material găsit pe site-ul oficial al regizoarei:  https://www.chloegalibertlaine.com 

Uneori, stegulețele roșii flutură într-o lumină orbitoare, cum e cazul filmului Flames of War 
(2014), anunțat cu surle și trâmbițe mai ales pe site-urile americane unde a avut și un trailer 
cu câteva zile înainte de apariție (The Washington Post) ca primul lungmetraj produs de 
ISIS. Publicații ca New York Times, The Guardian, Independent, Global News s-au grăbit 
să-i aplaude calitățile de blockbuster, ca și cum appeal-ul lui cinematografic ar fi la fel de 
important ca subiectul. Ultragiat de fascinația internetului pentru acest film, Kevin analizea-
ză referințe cinematice enunțată în recenziile la film: Triumful voinței / Triumph des Willens 
(1935, r. Leni Riefenstahl), celebrul documentar de propagandă nazistă și alte filme timpurii 
ale mișcării de stânga. La un calcul mai minuțios, reiese că cele două nu sunt comparabile 
decât poate doar în escamotarea regiei din spatele materialelor. Vizualizând filmul cadru 
cu cadru într-un program de editare, încetinindu-l, Kevin B. Lee descoperă câteva scăpări 
amatoricești la nivelul efectelor vizuale, care trădează artificiul. De pildă, cum în cazul unui 
atac cu mitraliera, zona din imediata proximitate a soldatului este pixelată, nefiind recon-
stituită în detaliu cadru cu cadru așa cum ar fi trebuit să fi făcut ca să vândă iluzia realității. 

Pentru cei care au mai trecut prin materiale concepute de Galibert-Laîné abordarea nu este 
surprinzătoare, ci vine ca o continuare a unui tip de sensibilitate milenială care este inex-
tricabil legată de evoluția mediilor, a revelațiilor și a capcanelor întâlnite în această zonă 
instabilă care păcălește mereu prin iluzia controlului. Cercetarea pornește de pe desktop-ul 
propriilor calculatoare în timp ce simulează sau reconstituie procesul de căutare al reali-
zatorilor. Un experiment care nu numai că coboară pretențiile intelectuale, aliniindu-se cu 
orice utilizator care are un motor de căutare la dispoziție, dar și o mică demonstrație asupra 
posibilităților multiple de a te folosi de instrumente oferite de tehnologie (în documentar: 
Adobe Premiere Pro, notepad, Wikipedia, darknet, etc.) pentru a depăși capcanele din 
media care duc la dezinformare, la propagarea unor idealuri periculoase, la îndoctrinare, 
mistificare sau fanaticism. În acest sens, documentarul poate funcționa ca un tutorial care 
îți prezintă pas cu pas o metodă deconstructivistă. De altfel, e și o invitație deschisă către 
public de a se implica activ cu materiale și feedback în proiectul media/documentarul în 
desfășurare. Chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu vor da curs invitației realizatorilor de a 
colabora, cred că filmul e util prin aceea că te face să suspectezi veridicitatea materialelor 
senzaționaliste, dar și a trendurilor, fenomenelor, a instituțiilor simbolice și în fine, a intenți-
onalității din spatele discursurilor oficiale. 
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Petra 
Torsan

Ramona 
Aristide

Ștefan 
Ristea

2 1
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  1  1
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  2
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