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o r g a n i z at d e
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e c h i pa m o l d ova
f i l m f e s t i va l
Caterina Pruteanu & Vlad Iftime – festival management
Flavia Dima – director artistic
Călin Boto – selecționer scurtmetraje
Pedro Segura Bernal – curator asociat
Cristina Șișcanu – communications manager
Cristi Melinte – graphic designer
Victor Ciobanu – web developer
Roxana Marin – coordonator subtitrări
Ioana Brumă – asistent subtitrări
Adriana Costin – coordonator voluntari

j u r i u l co m p e t i ț i e i
de scurtmetra je
Georgiana Mușat – critic de film
Oana Ghera – director artistic – b i e f f
Andra Tarara – regizoare

critici
c o l a b o r at o r i
Teodora Leu
Georgiana Mușat
Victor Morozov
Emil Vasilache

r e a l i z at o r i i
spoturilor
Bogdan Balla
Teona Galgoțiu
Andra Tarara
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f l av i a d i m a
Flavia Dima (n. 1 9 9 3 ) este critic
de film și curator. Colaborează
cu revistele M U B I Notebook, Films
in Frame, f i l m m e n u , Acoperișul
de Sticlă și este curator asociat
al b i e f f (Bucharest Intl. Experiemental
Film Festival).
Alumn al Centrului de Excelență
în Studiul Imaginii și al unor programe
precum Berlinale/Sarajevo Talents
și Locarno Critics Academy.

La Moldova Film Festival, ne-am propus încă de la
bun început o abordare curatorială care să pună mai
presus de toate calitatea artistică a filmelor pe care
dorim să vi le prezentăm, filme care să fie nu atât cele
mai recente lansări, ori o selecție care să se remarce
în primul rând prin cantitate, ci prin calitate, printr-o
șansă data publicului de a lua contact cu lucrările
unor cineaști internaționali contemporani care, până în
momentul de față, nu au putut fi văzute în sala
de cinematograf, din terțe motive.
În paginile următoare veți găsi puțin mai multe din
ethos-ul care ne-a animat în relație cu fiecare secțiune
și film în parte, mai ales datorită contribuțiilor splendide
ale criticilor de film invitați să contribuiască la acest
volum: Pedro Segura Bernal, Călin Boto, Georgiana
Mușat, Victor Morozov, Teodora Leu și Emil Vasilache.
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g e o r g i a n a m u ș at
Georgiana Mușat e critic de
film și jurnalist, absolventă a
masteratului de filmologie de
la u n at c . Scrie pentru Films
in Frame, f i l m , Eye For Film,
Acoperișul de Sticlă.

oa n a g h e r a
Oana Ghera este absolventă a Facultății de Film
din cadrul u n at c „ i . l . Caragiale” București,
secția Comunicare Audiovizuală. În calitate de critic

Urmărește foarte mult meta-

de film scrie cronici și articole de sinteza pentru

cinema. Scrie o dizertație

Film Menu și contribuie cu articole pentru publicații

despre femei roboți, cu focus

online precum Liternet.ro sau Acoperișul de Sticlă.

pe reprezentarea de gen.

În 2 0 1 4 , a participat la workshop-ul de critică

Merge frecvent la festivaluri
autohtone și internaționale,

de film din cadrul Talents Sarajevo (Bosnia
Herțegovina, 2 0 1 4 ).

pe care le acoperă cu tot felul

Membru al juriului Internațional Students Meeting

de materiale (interviuri,

de la Festivalul de Film de la San Sebastian (Spania,

cronici, eseuri).

2 0 1 4 ) și al juriului „Emile Cantillon” la Festivalul
Internațional de Film Francofon de la Namur
(Belgia, 2 0 1 4 ). Membru al juriului Venice Days
Awards (Italia, 2015).
Din 2 0 1 4 , coordonează programul de educație
cinematografică pentru liceeni Education à l’image
și a fost selecționer al Festivalului Internațional
de Film NexT.
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a n d r a ta r a r a
Andra Tarara este realizatoare de film documentar,
artistă video, fotografă, arhivistă. A studiat
Imagine de film și televiziune în cadrul u n at c
„ i . l . Caragiale” București, în 2 0 1 3 - 2 0 1 6 , iar
în 2 0 1 8 a finalizat un masterat în antropologie
vizuală la s n s pa București (Facultatea de Științe
Politice, Master Studii Vizuale și Societate).
O moarte în familia mea (premiera în cadrul Zilelor
Filmului Românesc - t i f f 2018) este primul film
realizat în calitate de regizoare, pentru care este
nominalizată în 2 0 1 9 la Premiile Gopo, categoria
Tânără speranță. În prezent lucrează ca arhivist
în cadrul Arhivei de Imagine a Muzeului Național
al Țăranului Român și în proiecte independente
pe fotografie și video. În 2 0 2 0 , primul său
documentar de lungmetraj, Noi împotriva noastră,
realizat în colaborare cu tatăl ei, a avut premiera
internațională în cadrul Festivalului Internațional de
Film Documentar Ji.hlava.
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Contemporary
Masters
f l av i a d i m a

Welles. Hitchcock. McCarey. Ford.

Totodată însă, majoritatea persoanelor

Hawkes. Leone. Kurosawa. Ozu.

din spatele acestor nume și a operelor

Godard. Straub-Huillet. Truffaut.

care le-au conferit sonoritate nu se mai

Varda. Rohmer. Fassbinder. Herzog.

află printre noi.

Farocki. Forman. Chytilova. Muratova.
Mészáros. Scorsese. Coppola.
Tarkovski. Jancsó.
Și tot așa mai departe.
Sunt nume ne care apar instinctiv
în gând atunci când ne raportăm
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Există însă și un canon contemporan?
Unul care să existe totuși dincolo de
limitele tematice și formale constrictive
ale cinemaului mainstream anglofon,
ba chiar dincolo de granițele
„bătrânului continent”?

la sintagma „maeștri ai cinemaului”,

Secțiunea co n t e m p o r a r y

la noțiunea de canon cinematografic

m a s t e r s este răspunsul nostru

– însă, la fel precum mai orice instinct,

afirmativ și răspicat la aceste întrebări

acesta este o combinație între atracție

— printr-o selecție a celor mai recente

inefabilă și exerciții repetate, mecanice.

filme ale unora dintre cei mai importanți

Nume ce constituiesc, împreună

cineaști în viață la momentul actual,

cu multe altele, o mică biblie

în a căror muncă vedem reflecții

a cinematografului de artă.

sclipitoare ale numelor antemenționate.

Autori ale căror opera filmografică
ne parvine adesea doar prin intermediul
pirateriei, fiindcă aproape pare că
majoritatea festivalurilor autohtone
aproape că par să se ferească de
acestea – poate dintr-o înțelegere
mefientă a publicului acestor filme
(că ar fi mult prea mic) sau a publicului
larg (că n-ar fi interesat de cinemaul
mai puțin conventional propus de
asemenea autori).
Respingem asemenea asumpții
și alegem să redăm aceste filme
publicului local, să regăm aceste
decalaje între festivalurile străine
și cele românești, în cel mai bun context
în care aceste lucrări pot fi apreciate:
proiecția publică, ecranul mare.
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The Woman
Who Ran

10

N-am putea intui la o primă vedere că Gam-hee

și trăiește într-un concubinaj cu o femeie,

(Kim Min-hee) a fugit de-acasă: protagonista,

deși insistă s-o numească “colegă de apartament;

muza lui Hong Sang-soo, ușor vâlvoi, rezultatul

a doua jonglează între un vecin artist care stă

unei tunsori bob executate inegal la domiciliu

deasupra apartamentului și un adolescent

(“și retușată apoi la salon”, bâiguie ea) vizitează

pe care l-ar fi agățat într-o seară; nu îl ultimul

trei femei din Seul, unde petrece o după-amiază

rând, ultima este soția fostului ei iubit, care,

și o noapte, o după-amiază și un prânz.

ajuns la popularitate, a devenit și cabotin).

Motivul escapismul e relevat treptat, cu toate

Toate trei reprezintă, pentru ea, un fel de

astea rămâne în definitiv abscons: în timp

grădină borgesiană a potecilor bifurcate, toate

ce Gam-hee tot repetă că, deși timp de cinci ani

sunt variantele de viață pe care crede că le-ar

n-a fost separată absolut niciodată de soțul ei

fi putut avea dacă n-ar fi ales-o pe a ei (criticul

(fiindcă iubirea, nu-i așa, se manifestă

Daniel Kasman numește asta un fel de reverie):

prin prezență constantă), el tocmai acum

e excesiv de atentă la tot ce ține de gospodăria

a plecat într-o călătorie de afaceri și ea a rămas

fiecăruia, ai crede că e ieșită în prospecție

în plop. Ceea ce se prezintă ca o sumă de discuții

(ba câte găini are prima prietenă, ba ce reducere

acomodate, schimburi de amabilități cotidiene,

imobiliară a obținut a doua), dar niciodată auto-

devine clar un fel de terapie fantezistă: Gam-hee

insinuantă: păstrează distanțele sociale

vizitează trei femei care sunt definite social de

și niciodată nu oferă mai mult decât amabilități.

relația lor cu bărbații (prima e divorțată

De altfel, de la un punct, fiecare dintre personaje

ta r ă / c o u n t ry
South Korea / Coreea de Sud
an / year
2020
gen /genre
dramă /drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Hong Sang-soo
d u r ată / f i l m r u n
77’

prezintă o realitate prefabricată, cosmetizată,

În The Woman Who Ran pare să fi intrat într-o

despre care se vorbește numai cu mănuși:

etapă unde subtilitățile metatextuale par s

după ce tot rumegă carne de vită, discută despre

ă primeze: însuși un personaj pare să-l

necesitatea vegetarianismului și ochii luminoși

ridiculizeze, spunând că „nu poți crede un om

ai vacilor la păscut; e ciocnirea dintre cum ai vrea

care repetă aceleași lucruri la nesfârșit” – lucru

să arăți în ochii celor din jur și cum ești de fapt.

care e valabil atât pentru catrenul protagonistei

Bărbații care apar în cadru sunt trunchiați
sau văzuți cu spatele, diminuați până și de

despre devotament în iubire, cât și pentru
tautologiile lui Hong Sang-soo

aparatul de filmat - narativ vorbind, tocmai asta
li se întâmplă, sunt dați la o parte din narațiuni
unde de obicei ei sunt centrali.
Fiecare interacțiune a femeilor cu bărbații are
câte o componentă ridicolă, din care ei ies total
încrețiți. Sang-soo e notoriu pentru filmele sale
repetitiv-rohmeriene, cu dialog, sake și intrigi
amoroase, în care de obicei protagonistul e un
bărbat ba înșelător, ba absorbit de sine.
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g e o r g i a n a m u ș at

Days
În What Time is It There/Ni na bian ji dian,

Coincidența maniei lui Kang de a modifica orele

filmul cineastului taiwanez Tsai Ming-liang,

îi oferă femeii o scurtă fantezie, în care mortul

protagonistul, Hsiao-kang (Lee Kang-sheng),

le-ar fi modificat ca să poată lua cina cu familia.

îndoliat și ursuz, între reprize de somn
narcoleptic și vânzarea ambulantă de orologii,
întâlnește o fată, căreia i se pune pata pe ceasul
lui de la mână și vrea să-l ia pentru călătoria
sa nederminată la Paris. E dispusă să ofere
oricât, ceea ce îl vexează. Îi vinde ceasul, are loc
schimbul, cei doi n-au să se mai vadă niciodată.
La Tsai Ming-lang, e recurent bumerangul ăsta
de întâlniri fulgurante, cu puteri tămăduitoare:
e un gând care le ține de cald solitarilor și îi
inspiră să meargă mai departe. Aici, Hsiao-kang
dezvoltă obiceiul de a da înapoi toate ceasurile
care-i ies în drum, doar-doar să se alineze
platonic cu ora fetei; în paralel, mama lui Kang,
habotnică, așteaptă semne providențiale că soțul
defunct o duce bine pe lumea cealaltă.

Enter Days, un film despre doi bărbați în propria
izolare, care se sting în singurătate și rareori
au curajul să iasă la lumină. Narațiunea minimală
nu caută să anuleze distanțele dintre protagoniști
– Kang (Lee Kang-sheng), cu o afecțiune la gât
care-l sâcâie și care-l transportă către tot felul
de terapii naturist-mistice (în prelungirea
simbolică a maladiei sibilinice din The River)
și Non (Anong Houngheuangsy), un imigrant
din Laos, ajung efectiv să se întâlnească mult
mai târziu în film și miza e mai puțin romanticlanguroasă. În Days, Ming Liang abandonează
filmul ca ambalaj ficțional bazat pe demonstrație:
în primul rând, plotul e redus la urmărirea
în paralel a singurătății fiecăruia dintre ei, ca mai
apoi, ele să se anuleze pentru foarte scurt timp,
iar totul s-o ia iremediabil de la capăt.
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ta r ă / c o u n t ry
Taiwan, Franța / Taiwan, France
an / year
2020
gen /genre
dramă /drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Tsai Ming-liang
d u r ată / f i l m r u n
127’

În al doilea rând, e observația foarte frustă

cheeky, precum Wayward Cloud, The River

a mundanului, cu nimicuri care rareori străpung

sau I Don’t Want To Sleep Alone, aici, Ming-liang

cadrul. Chiar și după standardele unui film

are un tip de privire naiv senzuală, lucru care

de Tsai Ming-liang (un maestru al cinemaului

alimentează cu tristețe erotică filmul – e despre

slow), Days invită la o clemență spectatorială,

doi oameni care nu prea au avut parte de cine

la o anumită observație neprogramată

știe ce conexiune umană, deci sunt novice.

și nealterată a realității, care nu-i departe

Când se despart, Kang simte nevoia să-i lase

de rutinele fiecăruia dintre actori

lui Non un suvenir, un nimic care să-i țină de urât

(Anong e bucătar în viața de zi cu zi, iar Kang

în autobuz: o cutiuță muzicală.

caută diverse remedii alternative care să-i
vindece gâtul, filmul e compus din viniete
din zilele fiecăruia dintre ei), dar e golită

Ce gest mai genuin romantic între doi bărbați
care n-au schimbat în întâlnirea lor o vorbă?

de vreo rezoluție ficțională.
În definitiv, lipsa de ponderabilitate narativă face
filmul o experiență contemplativă – te obligă,
revenind la ceasuri, să îți potrivești bătăile inimii
cu cele ale filmului. În sensul ăsta, nu-i
de mirare că întâlnirea dintre personaje n-are
dialog sau tăieturi, ci ține de poetica atingerilor;
în acelașitimp, spre deosebire de filme mai
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g e o r g i a n a m u ș at

Ieșirea
trenurilor
din gară
Mă număr printre acei câțiva care-au ajuns la

caz, sau perpendiculară unui pogrom; nouă, celor

unica proiecție publică din țară a documentarului

care privesc. Se prea poate ca filmul să amenințe

lui Radu Jude și Adrian Cioflâncă; să tot fie un

ieșenii cu un disconfort aparte; străzile au

an de atunci. Pe la jumătatea filmului, amica

amintiri – aiurea, ar fi prea simplu să ghetoizăm

care mă acompania se ridică și-ncepe să-și

tot ce a provocat și ce-a urmat pogromului local

strângă catrafusele. Amuzat, timorat, nici eu nu

la o oarecare turbare îngrădită geografic. Dacă

știu, o-ntreb ce n-a funcționat. Nu țânțarii, nu

străzile au într-adevăr amintiri, atunci ar face

răcoarea, ci impresia-i că o înlânțuite aparent

bine ca toate, și cele mai lăturalnice dintre ele, să

nesfârșită de fotografii și narațiuni ale victimelor

rememoreze cu lux de amănunte.

Pogromului de la Iași nu poate sfârși decât în
mlăștinoasa imoralitatea a redundanței i-a pus
capac la tot și toate; le-aș fi preferat pe cele
dintâi. În fine, nu țin să iau episodul ăsta prea-n
serios, mai ales pentru că obiecția îmi miroase
a comoditate, cam ca o replică de buzunar
pe care-o folosești atunci când vrei să închizi
telefonul din scurt. Jude și Cioflâncă au timp; nu
loisir, ci timp prețios de oferit – victimelor, una și
una; evenimentului istoric, acel nefast 2 9 iunie
al lui 1 9 4 1 ; ideii de viață paralelă, în cel mai bun
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Dar nici că e nevoie. Jude și Cioflâncă vin cu
amănuntele, iar asta nu oricum, talmeș-balmeș
prin bibliografii și fișe, ci, de-a lungul celei
dintâi părți, structurate fabulos într-un montaj
de fotografii ale victimelor, acompaniate de
testimoniale răvășitoare scrise de apropiați –
martori, supraviețuitori, urmași, în mare parte
femei – citite degajat, nu brechtian, ci doar
la foc mic, de câteva zeci de inși, actori și nu
numai. Asta-n sine ar merita câteva pagini:
microdramatizarea discretă, de o sensibilitate

ta r ă / c o u n t ry
România / Romania
an / year
2020
gen /genre
documentar, istoric / documentary
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Radu Jude
d u r ată / f i l m r u n
1 7 5’

admirabilă, pe care cei doi realizatori au

comună din Cimitirul Evreiesc; a doua oară deja

obținut-o de la colaboratori. Nimeni nu

o știi prea bine. Alții, mulți alții, terifiant de mulți,

izbucnește în lacrimi, hohotele n-au ce căuta în

au murit în tren, lipsiți de apă și mâncare; pe ei

etica reconstituirii așa cum e ea formulată aici;

îi găsești la Podu Iloaiei. Și tot așa, informații pe

unele testimoniale sunt furioase, altele de-a

care ajungi să le știi prea bine – ce miză măreață!

dreptul blajine, însă fiecare capătă interpretarea

– și care se ramifică în alte narațiuni.

unor voci care știu ce spun – pare că au mai
spus-o și o vor mai spune, că-și cunosc trauma ca
pe dosul palmei. Iar laolaltă, traumele capătă un
contur mutual, chit că se păstrează indivizibile.
Fiecare aduce noi și noi detalii, doar că era de
așteptat ca altele să se repetete. Wang Bing
ar fi flatat, căci și el făcea ceva asemănător în
Suflete moarte (2 0 1 8 ), gigantul de opt ore în

Cât despre partea a doua a filmului, cam o
jumătate de oră cu fotografii ale măcelului
petrecut în plină zi și-n mijlocul străzii, n-am
decât să las un citat celebru din diariul lui Franz
Kafka, găsit de mine într-un articol de-ale lui
Cioflâncă (Scena9): „Germania a declarat astăzi
război Rusiei. După-amiază am mers la înot”.

care supraviețuitori ai lagărelor de concentrare
chineze, apărute de-a lungul cincinalului
cunoscut drept „Marele Salt Înainte”, vorbesc,
mulți pentru ultima dată, despre ce-a fost. La
Jude și Cioflâncă, bunăoară, afli că mulți au fost
împușcați la chestură și îngropați într-o groapă
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călin boto

Come Here
Un cadru liminal cu fereastra unui tren pare un

par a strecura anxietăți tacite. Cu ecouri distante

portal către necunoscut. Imaginea în mișcare

ale unor artificii, reflectează calm, în frumoase

văzută prin rama fixă a geamului, zgomotul

imagini statice, asupra vieții. Întorși la Bangkok,

mecanic al șinelor transformându-se treptat

aflăm ulterior că s-ar putea să fie actori. În

în alte sunete ritmate se aseamănă unui

depărtare, o altă tânără rătăcește speriată prin

început de transă. Filmul regizoarei Anocha

pădure. Pare a căuta ceva sau pe cineva. Cum se

Suwichakornpong ne afundă, astfel, într-o

leagă toate ne rămâne neclar – dar poate nici nu

călătorie în care narațiunea se dizolvă în lirism, în

este important ca totul să fie interconectat.

senzorial și într-un limbaj profund poetic.
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Come Here ne plasează, printr-un colaj de

Avem un grup de patru tineri, care ajung la

episoade și de locuri, într-o lume aflată la granița

Kanchanaburi cu intenția de a vizita o parte din

dintre vis și realitate, dintre amintire și proiecție.

situl memorial al Căii ferate a morții. Rigiditatea

Secvențe din casa plutitoare se reiau în spații

cadrelor în alb-negru rezonează cu tensiunea

deconstruite, suprarealiste, asemănătoare

sobră care plutește în aer, în raport cu tragedia

unor scene de teatru – oare chiar asta și sunt?

istorică a miilor de prizonieri de război care și-au

Recreează actorii pe care i-am văzut ceva ce au

pierdut aici viețile. Găsind muzeul închis, cei

experimentat? Spațiile se intercalează. Vegetația

patru se întorc la o scenică și liniștită casă pe

bogată și scenică de pe lângă Kanchanaburi.

apă. Se distrează în noapte, fumează, beau, dar

Dormitoare schematice. Terasa de lângă apă.

și latră ca niște câini. Într-un spirit liber și tânăr,

Imagini de arhivă ale unei grădini zoologice.

asprimea formală a imaginii și liniștea excesivă

Cadre fugitive ale unui Bangkok modern.

ta r ă / c o u n t ry
Thailanda / Thailand
an / year
2021
gen /genre
dramă / drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Anocha Suwichakornpong
d u r ată / f i l m r u n
7 0’

Filmul, dar și viața, sunt sugerate a fi o colecție

Simțim constant că ceva urmează să se întâmple.

de momente aleatorii extrase din timp.

Cu un foarte abil mixaj de sunet, planul sonor

Calitățile formale ale Come Here ne fac,

al filmului potențează aceste experiențe: în toată

în plan extins, să reflectăm asupra mediului

această liniște, sunetele organice ale naturii

cinematografic.

și ale omului par mai frumoase. În egală măsură,

Pe cât liniștea cadrelor și intransigența unui

sunetele non-organice devin mult mai bizare.

punct de stație fix par transcendentale și
meditative, pe atât dețin ceva tulburător. Cadre
lungi cu personajele șezând și stând tolăniți
unul peste celălalt, sau prim planuri tranșante cu
personajele privind îndelungat
în cameră debordează într-o frumusețe subtilă,
dar înglobează și un incomunicabil sentiment
al neliniștii.

teodora leu
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La Flor
La Flor, opera magna a cineastului argentinean

într-o diversitate de genuri și abordări care

Mariano Llinás, este în sine – dintr-o perspectivă

variază de la filme de categorie B , la remake-uri

întrucâtva ironică – pura întrucipare a formei,

și meta-ficțiuni, de la thriller la musical, de la

culminarea supremă a căutării formaliste.

registrul contemplației structuraliste până la la

Aparent, filmul îți sprijină structura pe desenul

ficțiunea cea mai manieristă cu putință.

schematic al unei flori, una desenată chiar de
mâna cineastului și proiectată ca atare pe ecranul
mare – o ilustrație care mai degrabă pare
să semene cu un trident, dar care ne permite
să creăm un argument în jurul viziunii particulare
și unice a regizorului.
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La aproape trei ani de la premiera sa mondială,
ambițiosul și istoricul proiect al lui Llinás prinde
noi dimensiuni în ce privește realizările și mizele
sale, în abordarea sa jucăușă și obraznică care,
departe de a avea solemnitatea unui proiect
precum Historie(s) de Cinema (r. Jean Luc

Dar ce este, în sine, această floare-trident?

Godard, 1 9 8 8 ) – pe care acleași Mariano

Aceasta este, de fapt, un pretext pentru a

îl citează ca fiind „scenariul” propriului său

aborda Istoria Cinemaului de-a lungul petalelor

film – La Flor propune o istorizare subiectivă,

sale, a tulpinii și a filamentului, definite într-o

ludică, care nu este reinterpretativă, dar care

manieră monumental de ambițioasă prin

lasă de înțeles că cinematograful se decantează

intermediul a 1 4 ore, 3 părți și 8 povești

și purifică prin intermediul personalității și

tranzitate de spioni, mumii, muzicieni, cineaști,

intereselor autorului. Iar ceea ce este realmente

actrițe și băștinașo sud-americani, cu toții prinși

cea mai importantă istorizare realizată de Llinás

ta r ă / c o u n t ry
Argentina
an / year
2018
gen /genre
comedie, dramă / comedy, drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Mariano Llinas
d u r ată / f i l m r u n
8 0 8’

în filmul său este cea a echipei sale de actrițe-

Vorbind de pe marginea acestui fenomen,

protagoniste, un grup de teatru independent

propun aceste gânduri pentru a deschide

argentinean cunoscut sub numele Piel de Lava

posibilitatea unei lecturi a acestui film ce stă

(Piele de lava) compus din Elisa Carricajo,

dincolo de poveștile pe care le spune, dincolo

Valeria Correa, Pilar Gamboa și Laura Paredes

de monumentalitatea și importanța sa, pentru

(aceasta din urmă fiind și soția autorului),

a planta ideologic o înțelegere a cinemaului

fără de care nu se poate înțelege ansamblul

văzut prin relația sa cu viața și care, prin urmare,

cinemaului argentinean al ultimilor ani.

este capabilă să explice motivele ce stau la baza

Căci aceasta sunt cele cu care regizorul

existenței sale.

a lucrat împreună pe durata unui deceniu întreg
pentru a-și realiza visul nebun și febril,
care este umanizat de faptul că este de fapt doar
un pretext pentru a înregistra aceste femei
și în particular pe femeia iubită, timp care trece
în timp ce discută, muncesc și trăiesc
în calitate de prieteni, un alt factor esențial
al scenei cinematografice argentinene.
pedro emilio segura Bernal
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Examining
Distances
f l av i a d i m a
Ultimul an ne-a constrâns să regândim

al speranței, pe care îl lansăm acum la

nu doar relația noastră cu ceilalți

apă: cel al unei lumi în care distanțele,

cât și cu spațiul public și privat, dar

golurile dintre oameni se vor putea

și multe dintre conceptele cu care

micșora sau umple.

operam intuitiv, la nivel individual și
social. Trauma implică o ruptură, o
rescriere, o traiectorie neașteptată,
deviată de la calea sa originală, inerent
dureroasă.

această secțiune trasează o mică hartă
informală a conceptului de distanță
– poate cel mai marcant al anului
2 0 2 0 , și care, precum orice problemă

După un an de incertitudine,

fundamentală, necesită să fie examinat

linia orizontului începe în sfârșit să se

pentru a putea fi înțeles.

contureze din ce în ce mai clar.
În această nouă lume, cum vom
(a)duce cu noi revelațiile, recalibrările
și recalculările ultimului an?
e x a m i n i n g d i s ta n c e s este
o temă care, dincolo de relația sa
directă cu sfârșitul pandemiei și,
implicit, de reluarea contactului
interuman în public (și nu numai),
conține, în mod esențial, un mesaj
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Într-o propunere auto-reflexivă,

Acesta este pentru noi primul pas
în a ne (re-)apropia: oportunitatea
de a ne asculta reciproc.

Glisând de-a lungul diferite configurații
aflate în continuă schimbare între
personaje, situarea lor în lumea fizică
și în societate, dar și prin apelul la
diverse convenții, mijloace estetice
și cinematografice, e x a m i n i n g
d i s ta n c e s își propune să ridice
(și, poate, chiar să răspundă) unei serii
de întrebări:
Cum se nasc distanțele?
Se pot micșora acestea, odată început
procesul de distanțare – și dacă da,
cum anume?
Ce se întâmplă când acestea devin
iremediabile?
Care sunt diferențele subtile dintre
distanță și distanțare?
În final, poate fi distanța doar un fapt
negativ, ori poate fi conotată și pozitiv?
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No Data
Plan
O călătorie cu trenul de la Los Angeles la New
York pare a fi un limbo al vieții în s ua .
Un narator fără nume și fără voce pare a se găsi
într-o suspensie continuă, între două lumi,
una interioară și una exterioară. Reflecții,
amintiri, discuții – când în scris, când prin vocea
altor persoane - se suprapun peste pitorescul
straniu al câmpiilor americane și peste neliniștea
tacită a spațiilor de tranzit, văzute prin geamul
murdar al vagonului de tren.
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Unde era mai bine?
Cine a fost deziluzionat?
Plutesc în aer întrebări fără răspunsuri concrete.
Călătoria e lungă și obositoare. Oamenii din tren
așteaptă plictisiți pe scaune și naratorul nostru
așteaptă cu ei. Pe cât spațiul închis al trenului
surâde introspecției, pe atât acesta lasă loc
anxietăților – ca analogia unei atmosfere care
constrânge, a unui loc care te ține captiv.

În spiritul unui flux al conștiinței, aflăm

Astfel, imaginile fugitive ale ruralului american

fragmentar detalii ale vieții de familie, despre

conțin radiografii brute ale unei singurătăți

o mamă, despre un adulter, despre o viață nouă

profunde, ale unui ennui maladiv și al unei

și una veche, despre Filipinele originare.

presiuni tăcute care apasă și care îngrădește.

Portrete intime, dar incomplete, când în tagalog,

Miko Revereza zăbovește asupra unor astfel de

când în engleză, invocă realități mult îndepărtate,

detalii și personaje banale, într-o foarte subtilă

în timp și spațiu, de locurile greu de localizat,

observație socială a unei Americi moderne, într-

utilitare și serbede ale traseului. Vise și aspirații

un timp de maximă ostilitate față de imigranți.

vin și pleacă, se împlinesc și se distrug, de la

Transpare o tensiune palpabilă, dar invizibilă

dragoste la căutarea unui trai mai bun.

a mediului și a oamenilor – precum și o neliniște

ta r ă / c o u n t ry
sua / usa
an / year
2019
gen /genre
documentar / documentary
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Miko Revereza
d u r ată / f i l m r u n
7 0’

interioară a vocii auctoriale, potențată de planuri

În final, viața în calitate de imigrant pare un

extrem de apropiate cu mâini, cu detalii de

tranzit perpetuu, una în care nu știi ce poate

scaune. Neliniștea continuă să crească odată ce

urma la următoarea stație, pentru tine sau pentru

trenul se aproprie de o patrulă de graniță.

familia ta. Succesiunea imaginilor de la fereastra

Se resimte, din ce în ce mai clar, statutul fragil

trenului, migrația dintr-un spațiu în altul – din

al naratorului ca imigrant.

gară în gară, din Filipine în America – lansează

Documentarul lui Revereza devine în acest sens
o demitizare a genului Americana prin prisma
structurii de road-movie, înlocuindu-l cu unul
al fricii și al anxietății, printr-o lentilă extrem de

mai departe întrebarea dacă poți prinde cu
adevărat rădăcini undeva și în ce măsură lucrul
acesta poate fi influențat, metaforic vorbind,
de solul locului în are te afli.

personală a experienței sale imediată.
Noile tehnologii, de la Instagram la telefonul
pe cartelă al mamei și, prin extensie, la camera
de filmat par, simultan, noi medii care să permită
înmagazinarea acestor anxietăți și exprimarea lor
tot mai departe.

teodora leu
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Fourteen
Americanul Dan Sallitt a realizat până acum

e tocmai despre cum cuvintele sunt o pistă falsă

o mână de lungmetraje ascunse și intimiste.

care ne împiedică să juisăm. Iată paradoxul

Unii dintre noi îl cunoaștem și de pe site-ul său

acestei filmografii: deși centrată pe actul de a

sallittfavorites.blogspot.com: un șirag de liste

vorbi, găsește mereu refugiu și rezolvare în altă

updatate și răs-updatate maniacal, cu aceeași

parte, de parcă ar fi nevoie să te emancipezi de

sete de filme de care se bucură și se teme orice

cuvânt pentru a putea să-ți duci viața.

cinefil. E clar că Sallitt își cunoaște maeștrii
– o mică adunare de creatori care-au rezistat
imperativelor stupide ale industriei și-au făcut
filme în care nu se-ntâmplă mai nimic notabil,
drept pentru care astăzi ne putem recunoaște
atât de bine în ele. Această adunare imaginară
probabil că o prezidează Eric Rohmer: oricine
a decretat că logoreea e cea mai importantă
trăsătură a unui personaj trebuie că a trecut pe la
Rohmer. E și cazul lui Sallitt: oamenii din filmele
sale vorbesc mult – iată singura certitudine
pe care o pot emite la adresa lor. Ca la Rohmer,
vorbăria nu aranjează lucrurile – ba din contră.
Honeymoon, debutul său neașteptat de aspru,
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Când am văzut pentru prima dată Fourteen,
cel mai recent film al lui Sallitt, m-a frapat
caracterul „ultra-minimalist” al mizanscenei.
Revăzut acum, după o incursiune mai generoasă
prin filmografia sa, proiectul îmi apare ca un
fel de big budget movie în traiectoria foarte
economicoasă a acestei cariere. Există mai mult
joc cu camera în Fourteen, dar mai ales există
ambiția de a lucra la amplitudinea poveștii și a
o duce dincolo de coordonatele foarte restrânse
ale filmelor din trecut. Spre deosebire de
predecesorul The Unspeakable Act, care flirta
cu un gând incestuos năzărit în mintea unei
liceence, apoi îl lăsa să se evapore, producând

ta r ă / c o u n t ry
sua / usa
an / year
2020
gen /genre
dramă / drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Dan Salitt
d u r ată / f i l m r u n
9 4’

destul de puține urme asupra exteriorului, aici

e un film de reținut. E cazul lui Fourteen: cadru

dăm peste un plot care evoluează în adâncimea

după cadru, filmul acumulează o durere care se

timpului. Ceea ce permite acest parcurs temporal

face simțită când și când, în funcție de cum se

de anvergură se poate măsura abia la final: întâi

schimbă lumina, dar nu ne copleșește. Mișcat

de toate, o voluptate mai mare față de actul

de un fel de pietate față de străfundurile adânci

de a povesti, față de piruetele, ecarturile și, în

ale ființei, înspre care aruncă doar o privire, apoi

fond, libertatea pe care le ocazionează; și-apoi,

închide ușa cu discreție, Sallitt observă cum două

eventual, formularea câtorva gânduri despre

bune prietene își consumă tinerețea în același

viața însăși.

timp în care, aproape imperceptibil, se pierd

Mă feresc să vorbesc în termeni mari la capitolul
ăsta – mai ales că Sallitt însuși pare să evite cu
orice preț grandomania. Greu de văzut în filmele

din vedere. Morala filmului e simplă: există unii
oameni pentru care, oricât am încerca, nu se
poate face nimic.

sale altceva decât o seamă de încercări modeste,

Dar cum de am ajuns la această evidență apărută

care se mulțumesc dacă dibuiesc câte un

aproape din senin și rezumabilă în câteva

moment de grație care să amintească un anume

cuvinte, cum de știm ce am văzut fără să ni se fi

tip glorios de cinema. Sigur, o lecție ne spune

arătat cu degetul, e parte din secretul lui Sallitt.

că delicatețea, în climatul pompos și obositor
în care se scaldă cinemaul de autor de azi, e cel
mai prețios dintre lucruri – și că un film care nu
ne bombardează la tot pasul cu meșteșugul său
25

v i c t o r M o r ozov

Noi
împotriva
noastră
Documentarul de debut al Andrei Tarara

iar ea îl filmează înapoi, construind astfel un efect

conturează timid o direcție absolut personală

de oglindă. Totul pornește de la visul neîmplinit

pe care Tarara o explorase și în scurtmetrajul

al tatălui de a lucra în imagine de film și felul în

documentar O moarte în familia mea: investigarea

care Andra i-a preluat, inconștient, aspirațiile.

trecutului familial, revizitarea copilăriei,

Calitatea uluitoare a v h s -urilor, presărate

confruntarea dintre generații, cum se pot vindeca

printre discuții și observații mundane, arată o

membrii familiei știind că unul dintre ei se stinge

fetiță preocupată foarte atent de mizanscenă și

încet. Tarara descoperise niște v h s -uri din

unghiuri de filmare, care îi dădea indicații tatălui

copilărie, niște casete filmate de tată la tot felul

(„tati, filmează de acolo”), încropea spontan

de evenimente (ba un Crăciun cu copiii dansând,

o poveste (ea, citind un basm, iar lângă ea, un

ba tot felul de banalități adorabile, când o vede

băiat de vârsta ei care tot învârtea un volan

pe Andra spalându-se pe dinți).

dezafectat, făcându-se că merge cu tractorul).

Noi împotriva noastră pornește de la arhive,
fiindcă sunt unica amintire pe care regizoarea
o are despre copilăria cu tatăl; la scurt timp,
în anii 2 0 0 0 , s-a îmbolnăvit de schizofrenie
și s-a auto-izolat de familie, rupând cumva firul
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Apoi, greutatea filmului cade aproape complet
pe felul în care Ion Tarara încearcă să-și bricoleze
propria poveste, performând în fața camerei și
încercând să arate lumii că poți fi autodidact și te
poți vindeca singur de schizofrenie.

ombilical care-i lega. Andra alege o formulă

Filmul documentează o perioadă în care Ion

foarte intimă de auto-descoperire, printr-un

Tarara renunță complet la pastile, citește cărți

splint screen în care tatăl o filmează,

aspiraționale și se auto-descoperă.

ta r ă / c o u n t ry
România / Romania
an / year
2020
gen /genre
documentar / documentary
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Andra Tarara
d u r ată / f i l m r u n
74’

Deși filmul urmărește să-i apropie pe tată și fiică,

de la țară, unde s-a ambiționat să crească

el o face mai curând artificial (split screen-ul

5 0 0 stupi). În definitiv, pentru un film atât

lipește două cadre unde amândoi sunt în realitate

de încărcat de sensuri și direcții, Tarara ar

singuri, cu propriile percepții, făcând să pară

fi putut foarte ușor să alunece într-o melancolie

astfel că doar așa mai pot fi împreună).

melcoasă, lucru pe care îl ocolește absolut

Pe de o parte, e bucuria tatălui, stelară și

remarcabil: tatăl ei a murit la scurt timp

înmuguritoare, precum și siguranța superlativelor

după finalizarea filmului, în urma unui cancer

pe care le folosește („mă simt formidabil acum”,

nedepistat, iar filmările dintre ei rămân ultimul

„fac lucruri extraordinare”, „puțini oameni

document al mirării cu care acest om întâmpina

reușesc să facă o asemenea performanță”);

fiecare zi, alungând cât se poate boala.

pe de altă parte, e pragmatismul fiicei, analitică
și tăcută, care ia poveștile cu un dram de sare.
Într-un fel, e o confruntare între o proiecție
optimistă și o realitate unde boala are inevitabil
recăderi. Retrospectiv, filmul are și valoarea
testamentară de a-l fi văzut pe Tarara revitalizat
în ultimii ani din viață, cu puterea de a răsturna
munții; apoi, mai e și reclădirea unei relații tatăfiică faultată în timp de boală (tatăl a divorțat de
mamă, s-a reîntors la casa părintească
27

g e o r g i a n a M u ș at

Books
on film
f l av i a d i m a

Vreme de mulți ani, înțelegerea

Adaptarea cinematografică și cinemaul

comună a artei particulare a adaptării

narativ sunt aproape indisolubile,

cinematografice a fost viciată de un

la originile lor – încă de la primele filme

concept care i-a fost atașat în mod

ale pionierei acestor forme, Alice Guy

poate firesc, dar care a acționat ca o

Blaché, prima femeie regizoare de

limită invizibilă asupra receptării sale:

cinema din istorie.

noțiunea de fidelitate.

să despărțim rigorile fidelității

adesea înțeleasă drept calitatea primară

de înțelegerea adaptării

a unei adaptări reușite, fidelitate ce

cinematografice, ne permitem să

implica de cele mai multe ori o aderare

descoperim opere de artă ce înfloresc

foarte strictă la rigorile cinemaului

tocmai prin lărgirea teritoriului original

narativ tradițional, una bazată

al unei opere literare, prin adăugarea

în mare măsură pe o citire textuală:

unor alte vocabulare – cel filmic,

pe fidelitatea dialogurilor, pe includerea

cât și cel auctorial.

a cât mai multe scene, pe similaritatea
formelor, obiectelor, aparențelor
descrise prin semne lexicale și traduse
aici într-unele vizuale.
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În momentul în care decidem

Fidelitatea față de textul originar a fost

Filmele pe care le propunem în b o o k s
o n f i l m sunt mai mult decât simple
ecranizări ale unor texte – ci sunt
interpretări filtrate prin subiectivitățile
unor cineaști remarcabili.
Cum adaptăm așteptarea,
timpul mort, ritualul?
Cum adaptăm relațiile actorilorilor
cu textele dramatice?
Cum adaptăm perspectiva unei
persoane nevăzătoare, ba, mai mult
decât atât, cum adaptăm literatura
non-ficțională, eseistică?
Acestea sunt doar câteva dintre
întrebările particulare pe care le lansăm
la apă în ediția aceasta, alături de o mai
mare chesionare a teritoriului adaptării
cinematografice.
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The
Portuguese
Woman
Există astăzi cinema național mai nărăvaș și

un aer de intimă și îmbietoare familiaritate.

mai palpitant de urmărit decât cel portughez?

Neofiții vor descoperi o lume a pasiunii

În ultimele decenii, de-acolo au apărut câteva

cu-atât mai dezlănțuite cu cât cade victimă

individualități foarte puternice, capabile prin

constrângerilor; o lume garnisită cu parfumuri

filmele lor să justifice resurgența cinefiliei în

și texturi care-ți răvășesc simțurile, cu tirade

lumea noastră zbuciumată.

inflamate care-ți dau peste cap rațiunea.

Dacă astăzi o regizoare precum Rita Azevedo
Gomes se poate plasa, cu înțelepciune, în
siajul trasat de un Manoel de Oliveira, asta
demonstrează, întâi de toate, generozitatea
modelului insuflat de marele cineast modernist
– un model bazat pe o cultură (istorică, literară,
cinefilă), și mai puțin pe o estetică gata să
eșueze în tirania unor imperative de urmat.
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Nu există mașini în acest cinema – decât,
eventual, la finalul splendidului A Woman’s
Revenge (2 0 1 2 ), când o ușă se deschide,
spulberând lumea teatrului și lăsându-ne
să ghicim, vorba lui Pedro Costa, ce se întâmplă
în mijlocul zgomotelor de afară; există, în schimb,
animale lăsate să zburde în fața camerei. Mă
surprind mereu fascinat, mai ales în

Admiratorii acelui tip de cinema, alcătuit din

The Portuguese Woman (2 0 1 9 ), de apariția greu

filme care nu s-au ferit niciodată să-și reafirme

scenarizabilă a vreunui patruped, o dinamitare

datoria față de litera textului și față de cortina

din interior a tablourilor construite cu migală

scenei de teatru, de la Francisca lui de Oliveira

de Azevedo Gomes.

(1981) la Silvestre al lui João César Monteiro, vor

Aici cred că se găsește dezideratul acestui

regăsi în opera Ritei Azevedo Gomez

cinema: provocarea unor mici implozii abia

ta r ă / c o u n t ry
Portugalia / Portugal
an / year
2018
gen /genre
dramă / drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Rita Azevedo Gomes
d u r ată / f i l m r u n
136’

perceptibile în structura rigidă, aproape

iar totul, de la lumina arămie a înserării până

formalistă, a unei epoci revolute. Dacă există fie

la încărcătura ușor solemnă a acestei ieșiri la

și posibilitatea fragilă a eliberării din carcanul

aer, prinde parcă să convoace promisiunea

unui climat cu greu suportabil, în care misoginia

unei alte vieți, la vederea căreia trebuie să te

e o atitudine internalizată, atunci înseamnă că tot

resemnezi dintr-un simț de onoare și datorie

efortul a servit la ceva.

mai ales față de tine însuți. The Portuguese

Privind filmele Ritei Azevedo Gomes, e ca și cum
marele cinema de autor portughez ar fi din nou
de actualitate, numai bun pentru ecranul unei
săli de cartier, fără a fi fost preambalat pentru
cinemateci și muzee. În fața camerei o vedem
în primul rând pe minunata Clara Riedenstein,
smulsă din John From (2 0 1 5 ) al lui João Nicolau.
Riedenstein își plimbă părul roșu și chipul
impasibil prin camerele unui castel vast și rece,
încercând să accepte soarta unui trai închis
și docil, pe care-l deturnează așa cum poate.

Woman ne va fi purtat, astfel, pe traiectoria
unui suflet încarcerat, incapabil să-și exprime
furia, ce-și găsește consolare în cele mai anodine
momente. Momente de cinema pur, într-atât
de limpede este că nu ne vom sătura niciodată
de spectacolul fabulos al luminii naturale, de
plăcerea de a dispune câțiva actori într-un spațiu
dat și de-ai lăsa să se mănânce de vii între ei,
până ce scena se scufundă sub forța unor fluxuri
invizibile și a unor fantasme primitive de care am
ajuns să ne bucurăm atât de rar la cinema.

Ce frumos e momentul în care tânăra urcă pe
un platou sterp în compania vărului ei, odată
ce-au sfârșit de parcurs o potecă stâncoasă –
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Vi c t o r M o r ozo v

Isabella
Pe parcursul a unsprezece ani, cineastul

și Hermia y Helena („Visul unei nopți de vară”),

argentinean Matías Piñeiro a lucrat la construcția

folosind tonuri cromatice distinctive și dând

unui univers cinematografic unic, ce se susține în

dovadă de o notabilă maturizare a procesului de

parte pe opera lui William Shakespear. Revenind

evoluție narativă, ridicau întrebări despre cadrele

în spirit la structurile narative ale coreeanului

și compozițiile lor, despre timp și spațiu.

Hong Sang-Soo și la cele ale lui Jacques Rivette,
Matías a „adaptat” – sau, pentru a folosi un
verb mai adecvat, transformat – operele ale
istoricului dramaturg englez în căutarea sa de
a explora în jurul abordărilor diverse ale unor
elemente variate: culoare, sunet, ritm, montaj…
Concret vorbind, vâzându-l pe Shakespeare
drept o resursă de investigare a limbajului
cinematografic.
Dacă Rosalinda și Viola (adaptări ale „Cum vă
place” și, respective, „A douăsprezecea noapte),
au stabilit prin inocența lor baza proiectului, prin
explorarea ritmică a corpului și a ambientelor sale
scăldate în lumina caldă, La Princesa de Francia
(„Zadarnicele chinuri ale dragostei”)
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Fără a folosi acest termen în sens peiorativ,
se poate spune că aceste filme, fiecare dintre
ele magnific în privința independenței de care
dau dovadă dar și drept opera înțelese în
conjunctură, pot fi considerate drept încercări
care culminează toate deodată prin decantarea
disruptivă din Isabella.
Având premiera sa internațională în secțiunea
Encounters a Berlinalei, fiind al cincelea film din
aceasta sagă, supranumită „Shakespeareadele”,
Isabella este, într-un sens, versiunea cea mai
sfidătoare, experimentală și avangardistă a
acestui proiect ambițios.

ta r ă / c o u n t ry
Argentina
an / year
2020
gen /genre
dramă / drama
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Matías Piñeiro
d u r ată / f i l m r u n
8 0’

Fără a fi o rupere față de căutările formale și

Isabella este ca un puzzle, iar dacă îl privim ca un

narative ale titlurilor precedente, acest film

întreg, ne putem minuna de miracolul ce poate fi

stabilește un soi de matrioșcă temporală și

conținut în imaginea absolută, în munca pe care

structural pentru a investiga în jurul a „Măsură

o presupune conjuncția.

pentru măsură”, opera „adaptată” în filmul
de față, cât și viața profesională și intimă a
personajelor, prin explorarea vieților personale și
cele onirice ale lui Mariel (María Villar) y Luciana
(Agustina Muñoz). Două actrițe ale căror vieți
nostalgice și fragile, prinse într-un process de

În opera lui Piñeiro, spectatorul este invitat
să se joace pentru a asambla acest puzzle, să se
bucure de acest proces, dar și să privească cu
uimire atât înspre imaginea de ansamblu,
cât și la fiecare dintre piesele sale.

maturizare, sunt traversate de către opera lui
Shakespeare, prezentată aici drept axă pe care
se desfășoară repetițiile lor, prin mici dialoguri,
precum tușe de pensulă pe suprafața unei pânze
ample, care ne ghidează prin acest caleidoscopic
cosmos de jocuri temporale, de variațiuni ale
punctelor de vedere, de relații rohmeriene și de
gesturi ce amintesc de Ozu, toate învăluite de
către un cadru purpuriu delicios.
pedro Emilio Segura Bernal
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Her
Socialist
Smile
Despre Hellen Keller – figura inspirațională

Gianvito ne arată fragmente întregi de text, alb

și militantă pentru drepturile persoanelor cu

pe negru (ca la cinema), din scrierile puternic

dizabilități – care s-a născut fără vedere și auz

încărcate de gândirea socialistă a lui Keller;

și care a învățat alfabetul braille, se știu multe.

imagini din studioul unde o naratoare citește o

Povestea primei fete cu aceste deficiențe care

parte din aceste scrieri, un teatru unde ea a ținut

și-a luat Bachelor of Arts1, e vehiculată de

cândva un discurs și unde vedem o latură mai

manualele elevilor din Statele Unite, de presă,

ludică a ei, prin răspunsurile witty pe care le dă

media și Hollywood, care a scos două

unui public ușor obraznic, filmări de arhivă legate

biopic-uri bazate pe viața lui Keller în raport

de aversiunea puternică resimțită la nivel național

cu Anne Sullivan, care i-a fost profesor și

față de socialism în s . u . a . și într-un final, câteva

companion toată viața și care a învățat-o pe

cadre cu reședința pe care Keller și Sullivan au

micuța Keller să vorbească în ciuda tuturor

deținut-o la un moment-dat în Massachusetts.

obstacolelor. Însă, despre Hellen Keller –
sufrageta de stânga, membră a i . w . w . care a
fost o voce puternică pentru mișcările socialiste
timpurii, de tip grassroots, din s . u . a . se știu
mai puține. Iar Her Socialist Smile e primul
film (documentar sau altfel) care expune
predominant această latură a personalității ei.
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Performanța lui Keller de a învăța să scrie și
să citească în ciuda situației sale nefaste o
transformă din start într-un erou american ca
la carte, dar îi și demonstrează că imposibilul
e posibil și o motivează să urmeze calea
socialismului, care părea la momentul respectiv

ta r ă / c o u n t ry
sua / usa
an / year
2020
gen /genre
documentar / documentary
r e g i z o r / d i r e c t e d by
John Gianvito
d u r ată / f i l m r u n
9 3’

o utopie. Iar filmul complică narațiunea

pasaje care, de exemplu, îi clarifică credințele mai

în care Keller se încadrează în acel tipar de erou

apropiate de idealul socialist decât de feminism,

prin prezentarea parcursul ei politic.

sau în orice caz, imposibilitatea divizării între

De la confuzie, la radicalizare și diferitele poziții

cele două cauze: „Surely we must free men and

considerate suspecte astăzi față de evenimente

Women together before we can free women”.

fără precedent la vremea respectivă, precum

Și nu se ferește să problematizeze valențele

susținerea Revoluței Ruse de la 1 9 1 7 . Însă

mesianice căpătate de discursul activist a lui

Gianvito întâmpină posibilele reacții de aversiune

Keller: „I feel like Joan of Arc at times.

și reușește să contureze o impresie vividă a
atmosferei politice de la acea vreme, cu mijloace
minimale.
Filmul, al cărui nivel textual este dens, necesitând

My whole being becomes uplifted. I, too, hear
the voices that say «Come», and I will follow,
no matter what trials I am placed under – jail,
poverty, calumny – they matter not.”

o atenție aprigă din partea spectatorului, duce
un proces important de discutare a politicilor
lui Keller, care se învârt în jurul dezbaterilor

1 Echivalentul licenței în acel program de specific Statelor
Unite, care cuprinde o multitudine de discipline socio-umane.

vremii, precum dreptul la proprietate privată,
drepturile femeilor, ale muncitorilor și are grijă să
le nuanțeze, selectând din scrierile autoarei
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e m i l va s i l ac h e

Retrospectivă
Roy Andersson
f l av i a d i m a

Roy Andersson - numele din spatele

lua o pauză de 2 5 de ani de la regia

unei dintre cele mai spectaculoase

de film artistic. Aproape anecdotic,

transformări artistice ale cinemaului

filmul care anunță crudescența esteticii

modern. Cum treci de la un debut

particulare a lui Andersson este un

precum A Swedish Love Story (1 9 7 0 ),

film educațional „la comandă” despre

până în ziua de astăzi rămâne unul

epidemia de h i v- s i da , Something

dintre cele mai îndrăgite filme de

Happened (1 9 9 3 ), un film a cărui

dragoste ale celei de-a doua jumătăți

producție a fost stopată de către

a secolului x x , cu aerul său diafan,

Consiliul Național Suedez pentru

cu camera sa care abia dacă stă

Sănătate după ce au aflat că cineastul

locului, la sktech-urile existențialiste,

condamna teoria confirm căruia virusul

filmate în cadre lungi și statice,

ar fi avut originile sale în Africa drept

care l-au consacrat drept un autor

rasistă și imperialistă. Aici avem însă

cu o semnătură cinematografică

coagularea stilului său – cadre-secvență

inconfundabilă?

imobile, marcate de umor negru - unul

Această trecere s-a fi petrecut treptat,
după eșecul al celui de-al doilea său
lung-metraj, Giliap (1 9 7 5 ), tot un
film narativ tradițional, dar în care
deja încep să pătrundă anumite note
întunecate, după care Andersson va
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rafinat de-a lungul carierei sale în
domeniul publicității. În final, chiar și
Andersson pare să recunoască această
turnură radicală într-o vinietă aflată la
începutul filmului cu care și-a pornit
parcursul de reinventare, Songs from
the Second Floor (2 0 0 0 ):

oglindind o scenă din A Swedish Love

apolitică); importă mai degrabă

Story, când bunicul protagonistului

trimiterile liteare, pe filieră cehă: Kafka,

Pär este luat dintr-un spital/azil, un

(Jan) Neruda, Hrabal. Tinerețea vitală,

tată vârstnic își vizitează fiul de vârsta

ce se desfășoară în ciuda urâțeniei și

mijlocie catatonic, internat într-un

meschinăriei vieții adulte este înlocuită

spital pentru bolnavi psihic. Motivul

cu aceasta de pe urmă - un univers

pentru care acesta ar fi încetat să

maladiv al corpurilor îmbătrânite,

vorbească?

îmbolnăvite dacă nu fizic, atunci cel

„Scria poezie și a-nnebunit!”
Nu este peste putință să-l ghicim
pe Pär în figura barbatului ce refuză
exprimarea atât de radical încât
Andersson îl așează cu spatele la
cameră. Andersson este genul de artist
care refuză obsnitnat revendicarea de
la alți cineaști – și cât de ușor i-ar fi
fost să fie și el un epigon bergmanian!
–, singurii cu care opera sa ar suporta
comparații fiind, poate, francezul
Jacques Tati (în variantă dark) și
palestinianul Elia Suleiman (în variantă
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puțin spiritual, o lume populată de
marginali nenorociți de soartă, de
mici funcționari sau comis-voiajori
blocați în orizonturile limitate, penibile
ale propriilor lor joburi. Iar tonul
variază – de la umor negru pur (Songs
from the Second Floor), la unul mai
degrabă jovial, lumesc (You, The Living,
2 0 0 2 ), până la note transcendenteapocaliptice (About Endlessness,
2 0 1 9 ). Filme pe care vă invităm să le
descoperiți în cadrul retrospectivei pe
care o dedicăm cineastului.

Being
a Human
Person
Cine ar fi crezut că omul din spatele poeticelor,

Așa cum sugerează și titlul – a fi om este un lucru

tragicelor și bizarelor universuri din filme ca

dificil și a fi artist poate chiar mai mult. Discuții

A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

despre presiune și vulnerabilitate, încredere și

sau ca Songs from the Second Floor e un moșuleț

dubiu. Aceste teme par esențiale pentru About

atât de hazliu? Parcă ne-am fi așteptat să fie

Endlesness. Cât se referă la personaje și cât la

mai cinic. Sau, poate, în spiritul înțelesurilor din

Andersson însuși? Confesiuni și mici segmente

substrat, exact așa ni l-am imaginat: simpatic,

cu un regizor mai tânăr ni-l pun într-o lumină

sensibil, cordial, dar incredibil de încăpățânat

nouă și ne demonstrează că a face filme este o

și vulnerabil. Ca filmele sale - o combinație de

vocație care lasă urme, care cere sacrificii și care

speranță și tristețe, de comedie și tragedie.

implică multe riscuri – dar care pare totodată

Documentând fragmentar o serie din etapele de
filmare și de pre-producție ale About Endlesness
– despre care ni se spune că este posibil să fie
ultimul film al lui Andersson – Being A Human
Person e o bună și sensibilă metodă de a face

nobilă și plină de inspirație. Către final de
carieră, Andersson privește meditativ la puterea
pe care o are filmul și la ceea ce l-a influențat, de
la picturile lui Goya la persoane aleatorii de pe
stradă.

cunoștință cu regizorul, fără vreun ton pompos

În egală măsură, Being A Human Person

și elegiac. Mici fragmente și inserturi cu imagini

celebrează munca din spatele filmelor regizorului,

și secvențe iconice ne amintesc ce iubim atât de

dedicând atent timp companiei sale de

mult la Andersson.

producție, Studio 2 4 , și celor care de atâta timp
îi sunt alături. Cu tachinări cum că filmele sunt
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ta r ă / c o u n t ry
UK/Sweden / Regatul Unit/Suedia
an / year
2019
gen /genre
dramă, documentar /
drama, documentary
r e g i z o r / d i r e c t e d by
Roy Andersson
d u r ată / f i l m r u n
7 8’

prea bizare sau dificile, vedem studio-ul ca pe o

sa de cineast dedicat în a se confrunta cu aceste

comunitate extrem de solidară și angajată, dacă

probleme. Iar, pentru că Studio 2 4 este o familie,

nu chiar o familie. E chiar un acasă, întrucât

toată lumea resimte criza.

regizorul locuiește deasupra platoului. Pe cât

Totuși, în virtutea faptului că, după cum ne tot

Andersson e o figură centrală, pe atât devine

reamintește Andersson, viața e și grea

evident rolul pe care colaboratorii săi îl au pentru

și frumoasă, treptat presiunile se estompează

a executa viziunea sa particulară.

și speranța și bucuria de a face film revin.

E o muncă dificilă, detaliată, dar plină de
pasiune. Succesul filmelor lui Andersson – atât
de dependente de acel stil specific – pare să vină
extrem de mult din libertatea și calitatea pe care
o asigură această echipă. Fiind simultan o odă
pentru meșteșug, ne bucurăm de mici momente
de tipul acelora în care magicianul ne arată puțin
din cum a făcut trucul (dar doar puțin!).

Being A Human Person debordează
în confesiunile sincere ale lui Roy Andersson
în pragul unui ultim film, adunând multe din
lecțiile pe care regizorul le-a învățat de-a lungul
vieții și carierei sale, celebrându-l – dar nu ca un
monstru sacru, ci ca perfect uman, cu toate cele
bune și cu toate cele rele.

Pentru că, așa cum ziceam, a fi om vine cu
vulnerabilitățile sale, în toată această magie nu
ezită să apară crize. Vedem multă vulnerabilitate
în relația lui Andersson cu alcoolul și în câtă
muncă depune, precum și încăpățânarea
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teodora leu

Scurtmetraje
Românești
călin boto

Într-o lume audio-vizuală aflată în

a-și revendica o câtime de amintire

continuă schimbare…”

cu tatăl său, ar spune că pe tine te-o

Deunăzi am dat de un text în care
Serge Daney lua peste picior formularea
asta, subtitrând-o drept introducerea
devenită musai oricărui discurs despre
cinema. Asta în ’8 4 , ce să mai zicem
de 2 0 2 1 ?
Ei bine, într-o lume audio-vizuală aflată
în continuă schimbare, nu suntem noi
în măsură să spunem care-i faza cu
cinemaul de azi; doar stăm, privim,
luăm notițe. Am păstrat o replică foarte
frumoasă din scurtmetrajul Rayei Al
Souliman – „pur și simplu m-a luat
viața”. Vorba vine de la tată la fiică,
e o încercare de a rezuma tot ce rămâne
nespus, de a explica pe nepusă masă
niște ani de absență. La care Mă uit
înapoi și dispare al Teonei Galgoțiu,
cu protagonista-i și obsesia-i de
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fi luat viața așa, pur și simplu, dar
pe mine m-a lăsat aici. Fotbal al lui
Bogdan Alexandru se dă un pas înapoi
și surprinde discreția cu care viața te ia
de undeva și te duce aiurea; oriîncotro
se vor îndrepta fata și băiatul proaspăt
împrieteniți, ceva, cineva, băiatul
celălalt, în speță, rămâne pe dinafară.
Dacă amicul se va întoarce la el iar mai
apoi va pleca iar, dacă-și vor ritualiza
despărțirile, ajungem la Ziua în care
Vali și-a mutat televizorul al lui Vlăduț
Iosef, unde o mamă și fiul ei îneacă în
rutină casnică un rămas bun, nespus
pentru că e de la sine înțeles.
Odată rămași singuri, ce se întâmplă
când analizăm mai de aproape vocea
din capul nostru care nu încetează să
ne contrazică?

Scurta animație a lui Alex Petrican,

degrabă în glumă, dintr-o oareșcare

Influencer, îi răspunde cu tăcerea

afecțiune pentru expresie, dar mai ales

la care ne reduce comunicarea online.

dintr-o fascinație pentru nuanțele din

Doar că ăsta-i sinopsisul Laurei

spatele-i. N-aș spune că vreunul din

Pop pentru animația Miroir, o dare

filmele astea e radical; sunt unul dintre

de seamă în geometrii și contraste

aceia care păstrează radicalismul pe

despre anxietate, acel dublaj lăuntric

raftul de sus. Însă fiecare din aceste

al propriilor voci, deci într-o oarecare

filme devine strigător la cer – politic,

măsură și despre alteritate. Toate astea

formal – odată ce e pus față în față cu

se termină cu un țipăt din rărunchi,

dictatura bunului simț.

de-o forță formidabilă, contrară – de
fapt, complementară – fragilității
post-traumatice pe care Bogdan Balla
a mizanscenat-o la milimetru în al său
Margini.
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Satira wesandersoniană a lui Germain
Kanda, Vănătoare de hipopotami
și crocodili, face cinste tăișului pe
care Hainele cele noi ale împăratului
îl păstrează de aproape două secole.

Altfel, lumea se duce dracu’. Împărați

Sașa și Petre, debutul în animație

goi licitează pentru șevalete, la tot

al lui Luca Istodor, dă culoare unei

colțul găsești pitiți homosexuali, iar

povești fabuloase de dragoste între doi

toate astea aduc femeile în pragul

bărbați, regizorul Petre Sirin și Sașa

unor crize de nervi. Am numit cel de-al

Lupescu, începută în plin comunism

doilea calup „Strigător la cer!” mai

și transformată (iar nu încheiată)

prin anii 2 0 0 0 , odată cu moartea lui

Acele cinci non-ficțiuni found footage

Sirin. Aș zice că horror-ul Anei Breten,

care formează calupul „Ce-am găsit

Colors, vine de nicăieri – cinemaul

al meu să fie”, în ele se citește euforia

românesc așa cum îl știm nu are cine

documentarului care-a venit de nicăieri

știe ce tradiție în zona asta, iar cea

peste cinemaul românesc. Doar că

pe care o are e mai degrabă una

anvergura pe care-au căpătat-o colectiv

a rateurilor. Un tânăr cineast care

(r. Alexander Nanau, 2 0 1 9 ) și Acasă

mizează pe filmul de gen e cel puțin

(r. Radu Ciorniciuc, 2 0 2 0 ) ar putea

bizar. Dacă-i cineastă nici nu mai zic.

înlesni scrierea unei istorii butucănoase,

Iar dacă mai și duce la bun sfârșit ce

în care zvâcul cinemaului non-ficțional

și-a propus, dacă filmu-i stă în picioare,

românesc ar fi redus la observațional

vorbim de-o bravadă. Cât despre

și-atât. Ei bine, nu; iată video-eseistică,

Kookie al Iuliei Necșulescu, nu mi-a fost

video-poezie, docuficțiune și atâtea

dat să văd un film de absolvență mai

altele, calupul e neîncăpător. „Ce-

obraznic și curajos, exagerat și sigur

am găsit al meu să fie” pare un titlu

pe sine; o farsă la adresa lecției,

înșelător pentru așa un calup – cum să

o lecție a farsei.

fie a lor o imagine pe care tocmai au
dat-o mai departe.
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Acum e a mea; acum a voastră.

Mutașcu să-și ia viața, Temniţe și alte

la cap imaginile spectaculoase pe care

Trebuie să fie ceva ludic la mijloc

note despre ascunziș ciupește puțin

camerele de vederi răsfirate prin toată

și-n curatoriat, altfel n-ar avea sens.

câte puțin din cum se scria despre

lumea le-au surprins în primăvara anului

Doar că eu sunt cel confuz – puține

homosexualitate în presa vremii.

trecut, luna care va naște multe a fost

din filmele de-aici au chef de joacă;
t h e y s ay k i d s a r e h a p p y //
t h e y ’r e j u s t co n f u s e d
al Mirunei Nica strecoară semne
de întrebare într-o compilație de altfel
exclamativă – ce copilărie fericită! Iar
subiectul lui Bogdan Balla e unul de-a
dreptul grav; pornind de la cazul tragic
al lui Ciprian Cucu și Marian Mutașcu,
doi băieți închiși și torturați de
autoritățile române la începutul anilor
’90 pe baza Articolului
200 – acela care incrimina
homosexualitatea –, ca mai apoi
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Diana Smeu e printre acelea ludice, la
fel și Teona Galgoțiu. Kiss Kiss through
history, filmul celei dintâi, se înconjoară
cu săruturi hollywoodiene printr-un
joc pe care-l juca când era mică. La
Galgoțiu treaba-i mult mai improbabilă
– invitată să facă un film despre
pandemie, aceasta a creat un diariu
ficțional ținut de un extraterestru trimis
pe Pământ în cele mai bizare zile pe
care planeta le-a văzut de ceva vreme.
Aceeași invitație a primit-o și Alina
Manolache; al său Sunt aici pune cap

odată-uri în viitorul previzibil.

Pur și simplu m-a luat viața
competiție 1
Laila

Influencer

Miroir

r e g i z o r : Raya al Souliman

r e g i z o r : Alex Petrican

r e g i zo r : Laura Pop

an: 2020

an: 2020

an: 2020

d u r ată : 2 6 ’

d u r ată : 1 ’

d u r ată : 3’

g e n : ficțiune

g e n : animație

g e n : animație

Mă uit înapoi și dispare
r e g i z o r : Teona Galgoțiu
an: 2019
d u r ată : 1 6 ’
g e n : ficțiune

Ziua în care
Vali și-a mutat televizorul
r e g i z o r : Vlăduț Iosef
an: 2020
d u r ată : 8’

Margini
r e g i zo r : Bogdan Balla
an: 2019
d u r ată : 8’
g e n : ficțiune

g e n : ficțiune

Fotbal
r e g i z o r : Bogdan Alexandru
an: 2020
d u r ată : 8’
g e n : ficțiune

Strigător la cer!
competiție 2
Vânătoare de
hipopotami și crocodili

Sașa și Petre

Kookie

r e g i z o r : Luca Istodor

r e g i zo r : Iulia Necșulescu

r e g i z o r : Germain Kanda

an: 2020

an: 2018-2020

an: 2019

d u r ată : 1 0’

d u r ată : 9’

d u r ată : 2 0’

g e n : animație

g e n : ficțiune

g e n : ficțiune

Colors
r e g i z o r : Ana Breten
an: 2019
d u r ată : 1 7 ’
g e n : ficțiune
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Ce-am găsit al meu să fie
n e co m p e t i ț i o n a l
They Say Kids Are Happy //
They Are Just Confused

Kiss Kiss Through History

Sunt aici

r e g i z o r : Diana Smeu

r e g i zo r : Alina Manolache

r e g i z o r : Miruna Nica

an: 2020

an: 2020

an: 2020

d u r ată : 7 ’

d u r ată : 1 5’

d u r ată : 4’

g e n : documentar (video-eseu)

g e n : documentar

g e n : documentar (video-poem)

Elefant departe

Temnițe și alte note
despre ascunziș

r e g i z o r : Teona Galgoțiu

r e g i z o r : Bogdan Balla

d u r ată : 1 2’

an: 2019

g e n : docuficțiune

an: 2020

d u r ată : 1 3’
g e n : documentar

Festival Darlings
n e co m p e t i ț i o n a l
Contraindicații

Amar

r e g i z o r : Lucia Chicoș

r e g i z o r : Sarra Tsorakidis

an: 2020

an: 2020

d u r ată : 1 8’

d u r ată : 2 8’

g e n : ficțiune / prezentat

g e n : ficțiune / prezentat

în deschiderea filmului No Data Plan

în deschiderea filmului Fourteen
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