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F ilmul din deschiderea celui de-al 
nouălea TIFF este o comedie ba-

zată pe familie, amor, gastronomie 
şi medicini alternative. Încă de la în-
ceputurile lor burleşti comediile ci-
nematografice au necesitat un prota-
gonist ghinionist. Deci Zinos (Adam 
Bousdoukos) are o bodegă deloc co-
respunzătoare standardelor sanita-
re. Pe care o vizitează două echipe de 
inspectori. Rezultă două somaţii pe 
care nu are cu ce bani să le “onoreze”. 
Un frate proaspăt ieşit din închisoare 
deloc capabil sau dispus să îl ajute are 
un crash pe barmaniţă. Iubita blonzie  
trebuie să plece în China. Noul  bucă-
tar, pe care Zinos îl vede ca pe o so-
luţie salvatoare  este mult prea high-
class pentru periferiile Hamburgului 
şi mult prea temperamental pentru 
convorbiri paşnice. La toate acestea 
se adaugă un set inoportun de mon-
struoase dureri de spate. Pe care nu 
are cum să le trateze din lipsa asigu-
rării medicale. Fatih Akin apelează 
la actori familiari: Moritz Bleibtreu, 
deja protagonist în Im Juli şi Solino 
este aici un fost puşcăriaş ruşiant de 
timpul petrecut în spatele gratiilor 
dar deloc dispus să renunţe la pariuri 
şi combinaţii dubioase, Birol Ünel, 
revenit ca bucătar bizar după rolul 
principal din Gegen die Wand fură sce-
nele în care apare, mormăie, aruncă 
cuţite sau găteşte. 

Soul 
Kitchen

Rezultatul este o comedie proas-
pătă, lipsită de pretenţii, capabilă să 
amuze, cu personaje haioase şi ga-
guri reuşite. Poate nu exact ce-ar fi 
aşteptat fanii lui Akin cel sumbru şi 
visceral de emoţionant din Gegen die 

Wand şi Auf der anderen Seite, dar un 
film foarte potrivit pentru celălalt 
Akin, capabil de filme solare şi enter-
tainment capabil să treacă dincolo de 
reţele evidente utilizate (Im Juli). •

– Cristi MărCulesCu

Deschiderea oficială este programată 
la ora 21.30 în noua locație în aer liber 
din Piața unirii. În cazul în care condițiile 
meteo nu vor fi favorabile, proiecția Soul 
Kitchen va avea loc la republica.

Mama 

este primul sample de cinema corean 
dur, percutant şi acut din TIFF-ul de 
anul acesta. Un thriller despre drago-
stea de mamă. Și unul dintre filmele 
acelea foarte coreene, deci greu de ui-
tat sau de ignorat.
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InteogaTIFF Mihai Chirilov

Nouă întrebări (numărul de ediții la 
care a ajuns TIFF-ul) pentru Mihai 
Chirilov, directorul artistic al festi-
valului.
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Adrese Cinematografe

Ionuţ Caras, actor Teatrului Naţio-
nal din Cluj: “Aştept să înceapă TI-

FF-ul pentru că vine lume, se umple 
Clujul. M-au sunat prieteni care joacă 
în filme, care sînt în competiţie şi care 
vor veni la TIFF. Și mai aştept festi-
valul să văd care sînt filmele care o să 
mă marcheze. De exemplu, îmi amin-
tesc de Aaltra. Dar, în general, la TIFF, 
fie că am văzut film documentar des-
pre Sigur Ros, fie că am fost la un hor-
ror cu muzică live, niciodată nu am 
simţit că pierd. La TIFF-ul ăsta abia 
aştept să văd la cinema filmul Portre-
tul luptătorului la tinereţe (regia Con-
stantin Popescu), în care joc”.

Ucu Bodiceanu, 
57 de ani, realizatorul Cinematecii 
săptămînale de la CMC: “Abia aştept 
să mă duc la film în Piaţa Unirii, asta 
mă bucură foarte mult. Mi-e drag 
Clujul în perioada TIFF-ului, chiar îl 
iubesc mai mult, devine oraşul tine-
reţii mele, cînd stăteam la coadă la 
Republica şi se întîmpla să nu prind 
locuri decît în picioare. Am observat 
că în timpul TIFF-ului ies din casă 
şi persoane în vârstă, care în restul 
anului nu merg la cinematograf.”

Ana Enache, 
24 de ani, doctorand în filozofie UBB: 
„Probabil că la proiecţiile în aer liber o 
să merg mai mult, că e jumate’ preţul. 
Dacă-s filme bune şi-acolo. Anul ăsta 
lumea ţine mai strâns de ban, nu ca în 
anii trecuţi. Mi se par destul de scum-
pe biletele în regimul ăsta nou, dar cel 
puţin la trei filme tot o să merg. Nu 
m-am uitat pe program, dar de obicei 
filmele nordice sînt foarte faine. Anul 
trecut am văzut unul despre rezisten-

ţă, Flamen und Citronen. Un alt film de 
care îmi amintesc e Aaltra, a fost ge-
nial! Sau Aislados, care nu era nordic, 
dar era foarte bun”.

Dorothea Rozsi, 
24 de ani, proiect manager în In-
somnia: “Merg la TIFF de cinci ani, 
aleg în mod special filmele româ-
neşti, iar preferatul meu de anul tre-
cut este Barthalo. A şi luat premiul 
de popularitate în 2009. În primul 
an am văzut cele mai multe filme 
fiindcă nu lucram. Apoi am văzut 
cam un film pe zi, seara şi le alegeam 
după titlu şi descriere şi mai ales 
dacă auzeam pe cineva că filmul x 
trebuie văzut!”.

Vlad Codorean,
 student anul I, secţia Foto-Video, 
Universitatea de Artă şi Design Cluj: 
„Nu sînt curios de nimic din ce fac 
românii, în schimb sînt curios să văd 
orice altceva. M-aş duce să mai văd 
filme flamande, de genul Ex Drum-
mer, care a fost un film poate prea 
şocant pentru mine la vremea aia, 
dar mi-a plăcut. Aş vrea să văd filme 
low budget, dar ceva mai accesibile, 
mai comerciale şi maxim trei filme 
pe zi, să pot să mă concentrez şi să şi 
rămîn cu ceva, altfel le amestec”. 

Cristina Mărculescu, 
studentă la Biologie, UBB: „De obi-
cei mă uit la un film după ce mi-a 
fost recomandat. Anul acesta încă 
nu am primit pe stradă vreun pro-
gram al TIFF-ului, să ştiu la ce filme 
o să vin. Aş fi vrut să fie mai agresivi 
cu promovarea.” •

– rAluCA BuGNAr

Cluj cu parfum de TIFF 
Cea de-a noua ediţie a TIFF-ului stîrnește nerăbdare, emoţie, scepticism sau 
curiozitate. Cinematograful ursus Open air din Piața unirii și proiecţiile care 
vor avea loc aici în premieră se află în topul celor mai comentate lucruri din 
oferta 2010 a festivalului. afluxul de cinefili români și străini e de asemenea 
aşteptat de clujeni.

e Echipa aperiTiFF scrie despre festival 
și pe www.hboclub.ro

La minut EducaTIFF

Fetița

Un film care dezvăluie o nouă şi îndrăzneaţă perspectivă asupra copilăriei, 
acest lucru datorîndu-se în bună parte protagonistei sale ultra curajoase.  

În Suedia anului 1981, micuţa roşcovană e lăsată pe mîinile iresponsabile ale 
unei mătuşi în timp ce părinţii ei pleacă să salveze copiii din Africa. După ce o 
expediază pe mătusă în braţele marinarului dorit, fetiţa îşi găseşte tot felul de 
lucruri de făcut. Explorează împreună cu băieţelul Ola felul în care mormolocii 
devin broscuţe sau asistă la planificarea unui recital-surpriză de coveruri Abba, 
pe care îl pregătesc două fete mai mari. Cruzimea şi ridicolul adolescenţei sînt 
incluse ca o notă prevestitoare, dar nu se ating de inocenţa fetiţei.   

Chiar şi aşa, abordarea filmului nu e poetico-dulceagă şi poate fi savurat 
de mulţi, nefiind adresat exclusiv celor în plin proces de creştere. Roman-
ţat e însă filtrul său de culori calde, necaracteristic filmelor scandinave, dar 
ritmul său aproape organic, de contopire cu natura, redă sentimentul de 
apartenenţă la cinematograful nordului. E un film care strînge, întocmai ca 
şi eroina lui, comori mici şi aparent neînsemnate, rezultatul fiind o ţesătu-
ră de emoţii, reacţii, întîlniri şi descoperiri încîntătoare. Este cît poţi creşte 
cel mai mult pe parcursul unei veri. 

– lAViNiA GAl

Concurs

Cine a văzut cele mai 
multe filme la TIFF?
În ultimii opt ani ai fost la filme de dimineața pînă seara? Cîte filme ai văzut la tiFF? uimește-ne! 
Arată-ne biletele rupte dar păstrate cu grijă. Ne rezervăm dreptul să ne povestești faza ta preferată 
din oricare dintre ele. Nu e ușor, dar pasiunea pentru filme îți poate fi răsplătită! Noi punem la bătaie 
premiul și un interviu cu cel mai bun dintre cei buni. Cel care a văzut mai multe filme decît noi… 
sîmbătă la 12, la cinema republica în hol, te vom cunoaște!
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Serghei şi Pavel lucrează la o stație 
meteorologică situată undeva 

foarte aproape de Cercul Polar. Ser-
ghei e un veteran, nevăzîndu-şi fami-
lia de mai mulți ani şi fiind complet 
dedicat muncii lui în timp ce Pavel 
abia a ieşit din liceu şi îşi mai alină 
plictiseala cu heavy metal şi jocuri 
pe calculator. Nici munca lor nu pare 
prea necesară, dar Serghei o ia extrem 
de serios în timp ce Pavel greşeşte 
măsurători, uită reguli elementare 
care pun în pericol tot proiectul (care 
pare să existe mai mult în capul lui 
Serghei). Ritmul vieții lor e determi-
nat de comunicările radio cu o stație 

Mama

Cum mi-am petrecut 
sfîrșitul verii

Must See (Supernova)

Primul sample de cinema corean 
dur, percutant şi acut din TIFF-ul 

de anul acesta este un thriller despre 
dragostea de mamă. Cel mai pur, no-
bil şi incomensurabil dintre senti-
mente, ar zice unii. Ocazie de inves-
tigat mecanismele vinovăţiei, ruşinii 
şi disperării ar opina Bonh Joon-ho, 
care face din Madeo unul dintre filme-
le acelea foarte coreene, deci greu de 
uitat sau ignorat. Aparent povestea 
musteşte de virtute maternă şi ne-
dreptate socială: o vînzătoare amărâ-
tă de ierburi de leac se vede nevoită 
să lupte pînă dincolo de pînzele albe 
pentru a dovedi nevinovăţia unicului 
cocon. Care progenitură, mai încet la 
minte de felul lui se vede promovat 
de la statutul de pierde-vară la rangul 
de suspect principal şi ţap ispăşitor 
pentru o crimă care bulverează un 

mic orăşel anonim. Dincolo de sondă-
rile mentalului colectiv al comunită-
ţilor semi-rurale (la care s-a dovedit 
deja maestru în splendidul Memories 
of Murder) şi infiltrate printre rotiţele 
unui thriller ireproşabil, Joon-ho are 
intenţii ascunse  şi deloc reconfortan-
te (demne de Michael Haneke). Regi-
zorul blurează graniţele dintre milă 
şi vină, se joacă pervers cu emoţiile 
spectatorului şi finalizează deznădăj-
duit un portret emotiv de mamă pusă 
în faţa unor adevăruri mult mai oribi-
le decît realitatea aparentă.

L-am menţionat pe Haneke, dar 
nu vă ăşteptaţi la cinismul sublim 
şi feroce al austriacului: Joon-ho lu-
crează cu multe emoţii şi o concep-
ţie à l’americaine asupra thrillerului, 
care include dezvăluiri, anchete şi 
brutalităţi. Toate perfect articulate 
pe parcursul unei călătorii de la spe-
ranţă la renunţare. • 

– Cristi MărCulesCu

îndepărtată, aflată la cel puțin cinci 
zile de mers cu vaporul. Atmosfera 
de capăt de lume (superb surprinsă 
pe peliculă) pare să-i afecteze pe cei 
doi; Pavel îşi ia ocazional lumea în cap 
şi se plimbă prin zone cu urşi fără o 
armă la el, iar Serghei dispare pentru 
perioade de timp aducînd peşti de 
care n-ar avea strictă nevoie. Nu e clar 
dacă cei doi ar putea ajunge la un con-
flict unul cu altul sau în cele din urmă 
cu mediul lor şi incertitudinea asta 
funcționează două treimi de film pînă 
ajungem la un climax (şi el destul de 
anti sau faux, cum se spune). •

– MArK rAtz
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Martin Blaney, 
un renumit jurnalist de la publicaţia Screen Inter-
national, este o figură nelipsită în cadrul festiva-
lurilor de film din întreaga lume, în calitate de 
moderator de seminarii sau mese rotunde, un ex-
celent şi extrem de activ promoter al filmelor şi 
cineaştilor de valoare.

Christine Dollhofer 
este un nume sonor din industria de film austriacă, 
cu un aport semnificativ la dezvoltarea cinemato-
grafiei europene. Între 1997-2004, Dollhofer a fost 
Director artistic al Festivalului de Film Austriac - Di-
agonale, oferind publicului festivalier o serie de filme 
originale, impresionante şi surprinzătoare, selecţio-
nate din întreaga Europa. În 2004, a pus bazele Fes-
tivalului de Film de la Linz - Crossing Europe Film 
Festival, devenit în scurt timp unul dintre cele mai 
importante evenimente cinematografice din regiune.

Monica Bârlădeanu, 
model, prezentatoare TV şi actriţă, este una din-
tre cele mai celebre femei din România. Cariera 
ei include atat apariţii în producţii internaţiona-
le, precum serialul american de succes Lost, sau 
comedia Buds for Life, dar şi roluri în filme româ-

Juriu 2010

neşti precum Moartea Domnului Lăzărescu, în re-
gia lui Cristi Puiu, recompensat cu nu mai puţin 
de 30 de trofee, printre care şi premiul secţiu-
nii Un certain Regard a Festivalului de la Cannes 
din 2005. Recent, Monica Bârlădeanu a fost pro-
tagonista filmului Francesca, debutul regizoral al 
lui Bobby Păunescu, rol care i-a adus o nominali-
zare în cadrul Premiilor Gopo 2010, pentru Cea 
mai bună actriţă într-un rol principal.

Barmak akram, 
regizor, artist vizual şi musician. S-a născut în 
1966 în Kabul, Afganistan. A ajuns în Franţa ca re-
fugiat în 1981, cînd şi-a descoperit interesul pen-
tru film şi artele vizuale. A absolvit FEMIS, Școala 
de Arte Frumoase şi Școala de Arte Decorative. 
Compozitor şi interpret, a explorat instrumente-
le culturii sale, ca şi poezia persană tradiţională. A 
scris cîntece pentru artistul francez M (Mathieu 
Chédid) şi pentru Susheela Raman.

A realizat mai multe documentare, mai ales despre 
cultura afgană, dar şi unele mai personale, pe care 
le-a denumit “videoto”-uri, prescurtare de la “auto-
matic video”, un termen inventat de artist pentru a 
defini filmul experimental în care hazardul şi referin-
ţele autobiografice joacă un rol extrem de important.

Kabuli Kid este primul său film. A fost inclus în 
2008 în secţiunea Settimana Internazionale della 
Critica din cadrul festivalului de film de la Veneţia 
şi i-a adus lui Barmak Akram premiul pentru Cel 
mai bun regizor la Transilvania International Film 
Festival (TIFF) în 2009.

ineke Smits 
a studiat design grafic şi fotografie la Academia 
de Artă din Rotterdam, apoi regie de film la Na-
tional Film and Television School din Anglia, cu 
o bursă oferită de British Council. A absolvit stu-
diile în 2003, cu dublă specializare în scenaris-
tică şi regie de film, şi a regizat mai multe scurt-
metraje pentru televiziunea olandeză. În 2001 
a regizat primul lungmetraj, Magonia, distins cu 
premiile Laleaua de Aur la Istanbul, Circulo Pre-
colombino de Oro în Columbia şi o menţiune 
specială a juriului la Festroia, în Portugalia.

În 2002/2003, Ineke a câştigat o bursă a 
Fundaţiei Nipkow din Berlin, pentru dezvolta-
rea celui de-al doilea lungmetraj, The Aviatrix of 
Kazbek, care a avut premiera în închiderea Fes-
tivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, 
în 2010. În 2004 a propus Insitutului Binger 
din Amsterdam un proiect pentru un nou lung-
metraj, The House of my Fathers,  care se află 
în prezent în stadiu de dezvoltare. Lucrează de 
asemenea la încă un scenariu de lung-metraj, 
N.N., împreună cu Dana Linssen, scenaristă şi 
critic de film.

În 2003, Ineke regizează documentarul multi-
premiat Putin’s Mama. Cel de-al doilea documen-
tar al ei, Black Gold under Notecka Forest, a avut 
premiera la Festivalul Internaţional de Film Do-
cumentar de la Amsteram (IDFA), în competiţia 
oficială pentru Lupul de Argint. Cel de-al treilea 
documentar, Transit Dubai, a avut premiera tot 
la IDFA, în 2008, şi a câştigat Premiul Publicului 
la Gdansk FF.

În afară de a regiza şi a scrie scenarii pentru 
filme de ficţiune şi documentare, Ineke ţine cur-
suri, supraveghează proiecte şi workshopuri şi 
este consilier de scenarii în cadrul studiilor doc-
torale din domeniul artelor şi filmului. •
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Ești mai călit la ediția a noua? 

Vreau să sper că da. Oricum, sînt 
ceva mai odihnit înainte de festival. 
Un coleg din echipa de la Cluj m-a 
văzut acum vreo două săptămîni şi 
mi-a zis: În sfîrşit, arăți şi tu a om, 
mă aşteptam din nou la o mumie re-
suscitată. Pe de altă parte, oricînd e 
loc de accidente, derapaje etc...

Cam cîte filme vezi într-un an ca 
să le alegi pe cele 200 și ceva din 
festival?

N-am stat să le număr, după cum 
n-am stat să număr nici cîte filme au 
ajuns finalmente în programul din 
acest an al TIFF-ului. M-am trezit 
că, o dată încheiată selecția, sînt cu 
40 mai multe ca anul trecut. Pînă şi 
eu m-am speriat. În medie, cred că 
am văzut cel puțin de trei ori mai 
multe în anul care a trecut de la ulti-
mul TIFF.

În perioada nebună de dinaintea 
TIFF-ului, cînd dispari și te bari-
cadezi în casă, unde vezi non-stop 
filme, visele tale sînt scurt sau 
lungmetraj? 

Marea frustrare e că în perioada asta 
aglomerată nu prea visez, deşi mi-
ar plăcea să “văd” cum organizează 
sau dezorganizează subconştientul 

InterogaTIFF

Mihai Chirilov

filmele cu care m-am dus la culca-
re. Adorm tun, iar dacă cumva visez 
ceva, pînă mă trezesc uit. Poate că e 
mai bine aşa, măcar în somn să am 
puțină pace, că în ziua următoare o 
iau de la capăt. 

Cu ce vine nou TIFF-ul din 
2010? Zi-ne două vorbe despre 
secțiunile noi.

În principal, cu două secțiuni tema-
tice noi, Terapii extreme şi Profesiune: 
actriță. În prima am strîns filme des-
pre cît de departe este cineva dispus 
să meargă pentru a se “repara”. Pen-
tru cea de-a doua, am pornit, pe un-
deva, de la trista evidență că se scriu 
din ce în ce mai puține roluri pentru 
femei, drept care am forțat mîna şi 
am compilat o selecție de filme des-
pre ce înseamnă să fii actriță astăzi. 
Nu în ultimul rînd, cu un program, 
să-i zicem popular, de proiecții în 
aer liber în Piața Unirii din Cluj – 
fără ca asta să însemne undă verde 
filmului de multiplex gen Sex and 
The City sau Spider Man. Chiar sînt 
curios cum va fi primit, de pildă, fil-
mul rusesc Zaza, programat în ulti-
ma zi de festival, în prezența echi-
pei. Mie mi s-a părut a fi un soi de 
“Gară pentru doi pentru Mileniul III”. 
A fost ultimul film pe care l-am vă-
zut dintre cele înscrise în festival, la 
capătul căruia am bocit nițel. Și nu 

pentru că era 5 dimineața şi eram 
foarte obosit. 

Ce n-ar trebui ratat?

La fel ca anul trecut cînd am reco-
mandat un singur film, experimen-
tul lui Kiarostami, Shirin, nu voi numi 
decît un film, unul dintre favoritele 
mele de anul trecut: sud-coreeanul 
Cafe Noir, film de debut al unuia din-
tre cei mai titrați critici de film din 
Coreea. L-am văzut la Veneția, are 
peste 3 ore, reuşeşte imposibilul – to-
pind într-o singură poveste doi clasici 
grei ai literaturii universale, Nopți albe 
de Dostoievski şi Suferințele tînărului 
Werther de Goethe – şi, da, recunosc, 
aproape că m-a dat de vreo trei ori 
afară din sală în prima oră. Ceva însă 
m-a ținut în loc şi am rămas pînă la 
capăt. A doua zi voiam deja să-l revăd.

Cum reușești să fii în formă pe 
toată durata festivalului?

Cred că e o combinație de gene, 
de personalitate, plus nişte fiole 
chinezeşti de Panax Ginseng cu Gin-
gko Biloba. E un set de zece fiole, la 
fix pentru durata festivalului. 

Cît de bruscat se va simți specta-
torul de anul ăsta? 

Pe cît de bruscat m-am simțind şi eu 
văzînd multe dintre ele. Un film este 
cu adevărat relevant atunci cînd, 
vorba ta, te “bruschează”, cînd te 
scoate din confortul în care-ți duci 
existența crezînd că ai găsit răspuns 

nouă întrebări (numărul de ediții la care a ajuns TIFF-ul) pentru Mihai Chirilov, directorul artistic al festivalului. 

la toate întrebările, cînd îți reacti-
vează memoria (chit că uneori pre-
feri să nu-ți aminteşti anumite lu-
cruri), cînd te solicită, contrariază şi 
provoacă. La cinema nu mergi ca la 
sanatoriu sau ca la un spa..

Cît de greu e să faci un festival 
mare pe vremuri de criză?

E greu pentru că trebuie să încerci să 
păstrezi standardele anterioare, în 
condițiile în care parametrii financi-
ari ai întregii întreprinderi sînt teo-
retic periclitați. Pe de altă parte, cri-
za este, cred, cel mai nesperat motor 
(evident, nu pe termen lung), pentru 
că te motivează să găseşti soluții al-
ternative. Dacă totul ar fi roz, tot ce-i 
posibil să te culci pe o ureche sau să 
funcționezi pe pilot automat. Para-
doxul actualei ediții, realizată în pli-
nă criză, este că e cea mai marte şi 
mai ambițioasă de pînă acum. 

Care e lucrul cel mai simpatic înt-
împlat anul trecut?

Două episoade îmi vin instant în min-
te. Primul s-a petrecut pe la începutul 
festivalului, o mică petrecere impro-
vizată cu karaoke pe piese româneşti, 
exclusiv pentru echipa TIFF, menită 
să călească moralul pentru zilele gre-
le care aveau să vină. Al doilea a sur-
venit în ultima seară, cînd petrece-
rea de închidere a fost luată cu asalt 
de o fanfară din Transilvania, care 
ne-a scos în stradă dansînd printre 
maşinile blocate în trafic. •

– ANA MAriA sANDu



Vineri | 28 Mai | 2010

APERITIFF / 6 



Friday | 28 May | 2010

(in english) APERITIFF / 7 

Do you feel better prepared now 
that it’s already the 9th edition? 

I want to hope I am. Anyway, I’m 
considerably more rested before the 
festival begins. A colleague from the 
Cluj team saw me a couple of weeks 
ago and said: Finally you look hu-
man, I was expecting your regular 
zombie look. On the other hand, 
there’s always accidental falls to try 
and avoid… so… 

How many films do you actually 
see per year in order to chose tho-
se over 200 for the festival?

I never count, as I’m not the one 
who actually counts the films which 
make it to the program of the festi-
val. I only realized after I concluded 
the selection that there 40 more fil-
ms than last year. I got a little con-
cerned myself. If I were to guess, I 
think I’ve seen thrice as many this 
year than last year. 

During the crazy time before TIFF, 
when you completely disappear 
and lock yourself indoors to wat-
ch films, are your dreams long or 
short films? 

The frustrating part is that during 
this busy time, I don’t really dream. 
I would love to see how my subcon-
scient mind organizes the films I’m 
watching. I simply sleep soundly,  
and if I dream, I forget before I’m 
properly awake. Maybe it’s better 

InterogaTIFF

Mihai Chirilov

that way. I get some peace in my sle-
ep. A sound sleep makes me fresh 
for the next day. 

What does TIFF 2010 bring new? 
Tell us a bit about the new sections. 

Well, the main new things this edi-
tion brings are the sections Extre-
me Therapy and Profession: actress. 
The first will show films how far 
some filmmakers would go in order 
to “fix” us. I thought of the second 
out of the sheer sadness that there 
are less and less movie parts for 
actresses and I began by forcing a 
selection of films which show what 
it means to be an actress nowa-
days. But not lastly, there also the 
selection, a more popular one let’s 
say, for open-air screenings in Piața 
Unirii in Cluj – but I kept if of co-
urse out of the range of multiplex 
dramas like Sex and the City or Spi-
der Man. I’m curious how a film like 
Zaza will be received, a Russian film 
we will show in the last day of the 
festival in the presence of the team 
that made it. It seemed to be like 
a 3rd millennia “Train Station for 
Two”. It was the last film I saw for 
my selection, and I must confess I 
sobbed a little. And it wasn’t beca-
use it was 5 in the morning and I 
was tired. I enjoyed it quite a lot. 

How do you manage to keep in 
shape for it all during the festival?

It must be a combination of genes, 
personality, plus the aid of some 
Chinese drops of Panax Ginseng 
with Gingko Biloba. A set of ten 
packs for the entire festival. 

How hard is it to make a big festi-
val during times of crisis?

It’s hard because you have to try 
and keep your previously set stan-
dards, in the unsafe conditions of 
financial parameters. On the other 
hand, I think the crisis is a means 
of motivating alternative solutions. 
If everything would be peachy, it’s 
likely that you would worked in a 

slightly relaxed manner or on auto-
pilot. The paradox of this edition is 
that it’s the biggest and most ambi-
tious so far. 

Name something cute and unex-
pected that happened in the last 
year’s edition? 

Two come to mind. The first happe-
ned at the beginning of the festival, 
during a small private improvised 
party meant to boost up the team’s 
moral for the upcoming festival days. 
And the second happened in the last 
evening, when the closing party got 
assaulted by a Transylvanian fanfa-
re that got us dancing in the street, 
amongst cars blocked in traffic. 

What shouldn’t be missed

Same as last year, when I only na-
med one not-to-be-missed film, 
Kiarostami’s experiment Shirin, I will 
name only one film, one of my last 
year’s favorites: the South Korean 
Café Noir , the debut film of one of 
the most active film critics in Korea. 
I had seen it in Venice, it last over 3 

hours, and it does the impossible – he 
melts into one 2 great classics of the 
universal literature, Dostoyevsky’s 
White Nights and Goethe’s Young 
Werther’s Sufferings – and I must ad-
mit I had a few impulses to stop wat-
ching the first time. Something kept 
me sitting, though, and I stayed until 
the end. The next day I already wan-
ted to see it again.

How shocked will this year’s spec-
tator be? I’ve noticed many beco-
me oversensitive to certain idea/
message categories. 

I guess they will feel as shocked as I 
was when watching many of them. 
A truly relevant film is one that ma-
nages to brutalize its spectator to 
some extent, one that gets you out 
of your comfort zone and reacti-
vates your memory (although you 
sometimes prefer to bury your ex-
periences), one that calls for your 
attention, one that puzzles and 
provokes. You don’t go to the cine-
ma wanting it to be a sort of spa or 
sanatorium. •

 – trANslAteD By OANA DArie

nine questions (TIFF has now reached its 9th edition) for Mihai Chirilov, the 
artistic director of the festival. He shared thoughts about film in times of crisis, 
about what is new this year, about how to keep in shape for 10 whole days.
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val in Amsterdam, 2005. Her third 
documentary, i, which premiered at 
IDFA in 2008, and won the Audi-
ence Award at Gdansk FF.
Next to directing and writing fic-
tion- and documentary films, she is 
a script advisor, project developer 
and a workshop tutor at post-grad-
uate art- and film studies.

Monica Barladeanu, 
model, TV host and actress, is one 
of the most famous women in Ro-
mania. Her career embraces in-
ternational productions, such as 
highly successful US series Lost, or 
comedy film Buds for Life, and also 
parts in Romanian films, among 
which The Death of Mister Lazares-
cu, directed by Cristi Puiu, a fea-
ture film awarded with no less than 
30 trophies, including Un Certain 
Regard Prize at the Cannes Film 
Festival in 2005. Recently, Monica 
Barladeanu was the lead actress in 
the feature Francesca, the debut 
film of director Bobby Paunescu, 
for which she was nominated at 
the 2010 Gopo Awards, for Best 
Actress in a leading role. •

Jury 2010
Martin Blaney, 
a well-known journalist from Screen 
International publication. Martin 
Blaney is a regular with film festi-
vals all over the world, as modera-
tor of workshops and round table 
discussions, an excellent and utterly 
involved promoter of films and val-
uable filmmakers.

Christine Dollhofer 
is a resounding name in the Aus-
trian film industry, with significant 
contribution to the development of 
European cinema. Between 1997 
and 2004, Dollhofer was the Artis-
tic Director of Diagonale Austrian 
Film Festival, offering the festival 
audience a whole series of origi-
nal, highly impressive and surpris-
ing films, selected from all over Eu-
rope. In 2004, she was one of the 
founders of the Linz Film Festi-
val - Crossing Europe Film Festival 
that has shortly become one of the 
most important cinema events in 
the region.
 
Barmak Akram. 
Director, visual artist and musician, 
Barmak Akram was born in 1966 in 
Kabul, Afghanistan. He arrived in 
France as a refugee in 1981, where 
he grew an interest for visual art 
and cinema. He graduated from the 
FEMIS, the School of Fine Arts and 
the School of Decorative Arts. 
As a music composer and inter-
preter, he explores the instruments 
of his culture as well as traditional 
Persian poetry. As a songwriter he 
recently collaborated with French 
artist M (Mathieu Chédid) and Su-
sheela Raman.
He made several documentary 
films, in particular about Afghan 
culture, but also more personal 
ones, the so-called “videotos”, ab-
breviation for automatic video, a 
term invented by the artist.
Kabuli Kid is his first feature. In 
2008 it was included in the Critics’s 
Week section of the Venice Film 
Festival and t brought Barmak 
Akram the Best Director Award at 
Transilvania International Film 
Festival (TIFF) in 2009. 
 
ineke Smits 
studied Graphic Design and Pho-
tograpy at the Rotterdam Art Acad-
emy, then specialised in Film Di-
recting at the National Film and 
Television School in England, sup-

ported by The British Council. She 
graduated in 1993 as a writer/di-
rector, and directed several shorts 
for Dutch Television. In 2001 she 
directed her first feature film, Ma-
gonia, awarded with the Golden Tu-
lip in Istanbul, The Circulo Preco-
lombino de Oro in Colombia, and a 
special Mention of the Jury at Fes-
troia, Portugal.
In 2002/03 Ineke was granted a 
fellowship at the Nipkow Pro-
gramm in Berlin to develop her sec-
ond feature,The Aviatrix of Kazbek, 
which premiered as Closing Film at 
the International Film Festival Rot-
terdam 2010. In 2004 she devel-
oped the first draft of a feature in 
development stage, The House of my 
Fathers, at the Binger Institute in 
Amsterdam. She is also developing 
another feature script, N.N., with 
script writer and film critic Dana 
Linssen.
In 2003 Ineke made the Award-win-
ning documentary Putin’s Mama. 
Her second documentary, Black Gold 
under Notecka Forest, premiered 
in the Silver Wolf Competition at 
the IDFA documentary film festi-
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Avem de toate, de la troleibu-
ze (Troleibuzul 92) la icoane 

făcătoare de minuni (Maica dom-
nului de la parter) şi de la inele de 
logodnă (10) la violenţe periferice 
(Urban Groove). Avem şi invitaţi de 
marcă, de la Matei Corvin (Mat-
yas, Matyas) la Dan Bursuc (Muzica 
în sânge). Cele deja menţionate şi 
multe alte chestiuni sînt răspîndi-
te prin 16 scurtmetraje româneşti 
şi regrupate în 3 calupuri. Fiind 
greu de curpins şi de surprins în 
spaţiul alocat, o să focalizez pe fa-
voriţii personali. Colivia şi Lord sînt 
două poveşti cu animale de com-
panie. Folosite ca pretext emoţio-
nant-amuzant-amar de către Adri-
an Sitaru, care radiografiază realist 
metehnele, slăbiciunile, manevrele 
şi cruzimile de care sînt capabili oa-

Mini-Bazar.ro

O păpuşă gonflabilă (cumpăra-
tă la reduceri) devine senti-

entă într-o dimineață după ce ră-
mâne singură acasă. Partenerul ei 
de viață, să-i spunem, e un chelner 
care lipseşte mare parte din zi de 
acasă, astfel că Nozumi are timp să 
cunoască, treptat, lumea. Iese pen-
tru prima oară din casă îmbrăcată 
într-un outfit hentai de cameristă, 
lucru care nu mai prea şochează pe 
nimeni prin Japonia. Ajunge într-
un centru de închirieri de DVD-uri 

Păpușa gonflabilă 
Zilele Filmului Românesc No Limit

unde primeşte fără multe proble-
me un post part time şi se amo-
rezează de unul dintre colegii ei. 
Sigur, Nozumi e (sau se încearcă 
să fie) cît se poate de ingenuă pen-
tru a se putea scoate cît mai mult 
umor&sentiment din experiențele 
ei formatoare: dragostea, moartea, 
societatea etc. Totuşi, Hirokazu Ko-
re-eda (After Life, Nobody Knows) 
nu atîta inventariază cît reflectă 
lumea (un pic cam prea cinică, în-
chisă, formală chiar şi pentru Ja-
ponia) din perspectiva lui Nozumi, 
care din fabricație ar fi venit doci-
lă, serviabilă, drăgălaşă dînd lumii 
mai mult credit şi indulgență decît 
găsim în cele mai multe filme. Uşor 
de vizionat şi fără subtitrări pentru 
că mesajele&temele (aşa şi aşa) sînt 
eclipsate în multe momente de ima-
gine, muzică şi montaj. Air doll are 
toate şansele să fie vedeta calofilă/
basm modern/poem vizual de la TI-
FF-ul curent. •

– MArK rAtz

menii în rapot cu animalele, dar şi 
cu semenii lor bipezi. 

Ochiul păpuşii vine dintr-un alt 
registru. Foarte comic, capabil de 
ironii nu chiar fine şi sarcasm înăl-
ţător, faux making-of-ul celui mai 
scump film românesc făcut vreodată 
are ca protagonişti un scenarist fu-
ribund, doi regizori retarzi, un pro-
ducător frustrat, un actor tembel şi 
o actriţă debordîndă de preţiozitate 
plasticoasă. Paralele le trasaţi sin-
guri. Mult mai cuminte, asezonat cu 
muzici surprinzătoare, dozatoare de 
cafea defecte şi situaţii foarte miori-
tice în absurdul lor. 

Captivi de Crăciun este o simpatică 
manipulare a patru personaje care 
aşteaptă într-o haltă un tren înzăpe-
zit pe tronsonul Alba-Iulia. Oxigen-
ul Adinei Pintilie este o revizitare 
perturbantă e vieţii de dinainte de 
1989. Reconfigurarea unor crîmpeie 
dintr-un 1984 apăsător şi sufocant, 
static, glacial, photografic şi arty, 
Oxigen-ul e un vibe al lui, sumbru şi 
hieratic. Beţişoare rock’n’roll oferă un 
răspuns emoţionant unei întrebări 
abstracte: ce ar putea căuta o surdo-
mută la un concert de rock? •

 – Cristi MărCulesCu

Lord

Colivia

Captivi de Crăciun Ochiul păpușii
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Din fugă şi în diagonală
e Submarino (thomas Vinterberg) sau destinele prea tragice şi judicios 
articulate dintr-un montaj non-liniar a doi fraţi. Nici Nicks, heroinoman 
văduv şi tată al unui băieţel, nici Nick, proaspăt eliberat din închisoare nu 
au putut trece peste moartea frăţiorului lor. reuniţi la două decenii de la 
tragedia care le-a încheiat brusc copilăria, cei doi nu fac decît să-şi urmeze 
destinele derizorii, dezordonate şi sordide, pedepsindu-se, fiecare pe cont 
propriu, pentru prea multele greşeli din trecut. Pînă cînd traficantul Nicks 
şi furibundul Nick dau din nou de necaz. Şi din nou cineva va plăti cu viaţa.

e La Pivellina (r: tizza Covi & rainer Frimmel) este un film realist, pe alocuri 
frustrant de simplist, cu un ton cald şi incert. Povestea implică o mică 
ploadă abandonată şi modul în care fetiţa (cuminte şi drăgălaşă) modifică 
pozitiv vieţile a doi circari bătrâni şi a unui adolescent. Circul, periferiile 
societăţii şi dragostea sinceră a noilor părinţi i-au făcut pe unii să aducă în 
discuţie fellinianul La Strada. Lampa cu căciulă ar fi un termen de compa-
raţie mai corect şi mai contemporan.

e Der Räuber (The Robber, r: Benjamin Heisenberg): după 6 ani de închi-
soare şi două tentative ratate de evadare, Hans este din nou un om liber. 
Va continua să se antreneze intens pe banda de alegat şi va cîştiga un 
maraton. Va jefui câteva bănci şi va ucide un personaj iritant. Va iubi, va fi 
trădat, vînat şi va fugi din nou. Pînă la capăt. Bazat pe fapte foarte reale. 

– CM

R egizat de un malaiezian aflat 
la debut, Yeo Joonhan, $e11.

Ou7! (Sell Out!) e o comedie muzica-
lă complet ţăcănită şi inepuizabil de 
inventivă. Titlul e cu două tăişuri, 
cîte unul pentru fiecare protagonist 
al poveştii. Pe de-o parte: un june 
idealist care lucrează într-o multi-
naţională concepe un robot de bucă-
tărie multisistem care face ce vrei şi 
ce nu vrei din boabele de soia, avînd 
şanse uriaşe de a se vinde ca pîinea 
caldă. Aparatul e original şi are o 

Fără Limită

Sell Out
garanţie nepermis de mare pentru 
o companie care vinde numai copii 
deghizate în originale, care au darul 
de a crăpa la un minut după ce au ie-
şit din garanţie. Pe de-altă parte: o 
jună prezentatoare TV, specializată 
în emisiuni culturale, renunţă la arta 
de dragul artei şi alege calea reality 
show-ului cu succes instant. Show-
ului îi spune „Live Death” şi, da, aţi 
ghicit, este despre bolnavii terminali 
care mor în direct. Sell Out! e o sati-
ră detonantă şi infinit de amuzantă 
care nu iartă nimic: nici scorţoşenia 
multinaţionalelor, nici fiţele filmului 
de artă, nici cinismul şi stupiditatea 
Televiziunii, nici promisiunile deşar-
te ale globalizării. Aproape fiecare 
scenă e antologică, reprizele muzica-
le sînt proaspete şi inspirat inserate 
în poveste, iar gagurile sar ca pop-
cornul la tot pasul. Cea mai tare gă-
selniţă este numărul muzical interac-
tiv, gîndit ca o sesiune de karaoke, 
cu versurile curgînd pe ecran, în spe-
ranţa că publicul din sală va prinde 
ideea şi va începe să cînte. La Vene-
ţia, nimeni n-a avut curajul. Rămîne 
de văzut cine se riscă la TIFF… •

– MiHAi CHirilOV
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1 Ce a însemnat fenomenul Star Wars pentru dumneavoastră?
2 Care film al fiului /tatălui vă place cel mai mult?
3 Cu ce regizor al Noului Val v-ar plăcea să lucrați?
4 Care e cea mai plăcuta amintire de la TIFF?
5 Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră?
6 Ce film străin despre relația dintre tată și fiu v-a emoționat cel mai 
tare?

Florin Piersic senior

1 Știu că este un film de referință în istoria cinematografiei SF, dar cum acest 
gen nu a făcut neapărat parte din preferințele mele, nu l-am văzut.
2 Interpretarea lui Florin Piersic jr. din Călătoria lui Gruber (regia Radu Ga-
brea), m-a impresionat extraordinar. Dacă întrebarea se referă şi la filmele pe 
care le-a produs şi regizat el, atunci Fix Alert. 
3 Sînt impresionat să constat că o mulțime de regizori tineri români sînt atît 
de apreciați atît în țară, cît şi în afara ei, cum ar fi Mungiu, Porumboiu sau 
Radu Muntean. Dar, recunosc, aş vrea să mai filmez sub bagheta juniorului 
meu. Am o amintire extraordinară de la Fix Alert. Aş fi tentat să lucrez cu ori-
care dintre regizorii noului val, atîta vreme cît ar şti să mă distribuie într-un 
rol care să mă “pună bine în pagină”.
4 Inițiativa lui Tudor Giugiu de a o invita anul trecut în țară pe fermecătoa-
rea actriță Claudia Cardinale, care pe scena Teatrului Național din Cluj mi-a 
oferit premiul pentru întreaga activitate cinematografică.
5 Zilele mele nu pot fi obişnuite! Sînt neobişnuite. De la o zi la alta intervin at-
îtea “poveşti” legate de televiziune, de teatrul care mă duce cu Străinii… în toa-
te oraşele țării, drumuri cu avionul, cu maşinile, cu trenul… mai lipseşte căruța! 
Dar ştiți vorba aceea, actorul e ca țiganul cu cortul! Azi aici, mîine în… Războiul 
stelelor!
6 Campionul cu John Voight şi Kramer contra Kramer cu Dustin Hoffman şi 
Meryl Streep.

Florin Piersic junior

1 Nu prea mare lucru. La ora aia îmi plăcea detectivul Colombo.
2 Pintea.
3 Radu Muntean. Mai ales acuma că am avut vreme să stăm o zi întreagă de 
vorbă. Dar ar trebui să se dea jos de pe placa de surf…
4 Proiecţia cu Advertising (primul scurtmetraj pe care l-am făcut).
5 Obişnuit. Dacă mă-ntrebai cum arată o zi specială, cred că ştii ce răspundeam.
6 The champ cu Jon Voight şi Ricky Schroeder. Din ‘79. •

– ANA MAriA sANDu

Face off Florin Piersic × 2 
Spotul TIFF de anul acesta (semnat 
Radu Muntean) parodiază o scenă 
celebră din Star Wars. dialogul 
dintre cei doi Florin Piersic (tatăl și 
fiul), care își joacă propriile roluri, e 
foarte simpatic și, cu siguranță, va 
avea mare priză la public. Pînă la 
hohotele din săli, i-am invitat pe cei 
doi la un scurt interviu față în față.

Spot TIFF

Program 
Vineri, 28 mai

PIAȚA UNIRII

DESCHIDEREA OFICIALĂ
21:30 – 99’
Bodega Soul Kitchen / Soul Kitchen (r. 
Fatih Akin, Germania)

CINEMA REPUBLICA

11:00 – 105’
alegerea Lenei / non ma fille, tu n’iras 
pas danser Franța
(r. Christophe Honore, Franța) Supernova
13:00  – 105’
Hadewijch (r. Bruno Dumont, Franța) Supernova
15:30 – 100’
La pivellina (r. Tizza Covi, Rainer Frimmel, Austria, 
Italia) Supernova
18:30 – 129’
Mama / Mother (r. Bong Joon-ho, Coreea) 
Supernova
21:30 – 90’
Deloc personal / Rien de personnel (r. 
Mathias Gokalp, Franța) Supernova
23:15 – 102’
The Red Riding Trilogy – 1974 (r. Julian 
Jarrold, Marea Britanie) Proiecții speciale

CINEMA VICTORIA

10:00 – 81’
Cip-Cirip! / Eep (r. Ellen Smit, Olanda-Belgia) 
educaTIFF 8+
12:00 – 104’
Șase actrițe / actresses (Lee Je-yong, Coreea) 
Profesiune: actriţă
14:30 – 105’
Turiștii / Turistas (r. Alicia Scherson, Chile) 
Focus Chile
17:00 – 100’
Fetița / The girl (r. Fredrik Edfeldt, Suedia) 
educaTIFF12+
19:30 – 90’
Refugiul / Le refuge (Francois Ozon, Franța) 
Supernova
21:30 – 110’
Sell Out! (r. Yeo Joon Han, Malaezia) Fără limită
00:00 – 106’
Posedații / Possessed (r. Lee Yong-joo, 
Coreea) Umbre

CINEMA ARTA

10:00 – 105’
iluzii optice / ilusiones opticas (Cristian 
Jimenez, Chile-Portugalia-Franța) Focus Chile

12:30 – 85’
Do it again (r. Robert Patton-Spruill, S.U.A) Ce se 
întîmplă, documentarule?
15:00 – 83’
15 (various directors, Bulgaria) Less is more
17:30 – 104’
Zilele Filmului Romanesc: 
scurtmetraje 3 / Românian Days: Short Films 3 
România (proiecție în cadrul Zilelor filmului românesc)
20:00 – 106’
Zilele Filmului Romanesc: 
scurtmetraje 1 / Românian Days: Short Films 1 
România (proiecție în cadrul Zilelor filmului românesc)
2:30 – 102’
Zilele Filmului Romanesc: 
scurtmetraje 2 / Românian Days: Short Films 2 
România (proiecție în cadrul Zilelor filmului românesc)

CINEMA CITY SALA 1

12:00 – 90’
Frăția / Brotherhood (r. Nicolo Donato, 
Danemarca) Supernova
15:00 – 116’
Păpușa gonflabilă / Air Doll (r. Hirokazu 
Koreeda, Japonia) Fără limită
18:00 – 128’
Victorie / Vincere (r. Marco Bellocchio, Italia) 
Supernova
20:30-110’
Submarino (r. Thomas Vinterberg, Danemarca) 
Supernova

CINEMA CITY SALA 2

11:30 – 105’
Un tip destul de înțelegător / a 
Somewhat gentle Man (r. Hans Petter 
Moland, Norvegia) Supernova
14:00 – 100’
Revoluția / Revolucion (various directors, 
Mexic) Less is more
17:00 – 90’
Ricky (r. Francois Ozon, Franța-Italia) Umbre
20:00 – 134’
Să mori ca un bărbat / To Die Like a 
Man (r. Joao Pedro Rodrigues, Portugalia)
Fără limită

CINEMA CITY SALA 10

11:00 – 95’
infidelitate / Heaven’s Heart (r. Simon 
Staho, Suedia, Danemarca) Supernova
13:00 – 85’
aplauze / applause (r. Martin Zandvliet, 
Danemarca) Profesiune: actriţă
16:00 – 80’
Îndrumare / guidance (r. Johan Jonason, 
Suedia) Terapii extreme
18:30 – 78’
Povești din Kars / Tales from Kars 
(various directors, Turcia) Less is more
21:00 – 124’
Cum mi-am petrecut sfîrșitul verii 
/ How i Ended This Summer (r. Aleksei 
Popogrebski, Rusia)
Supernova

CINEMA ECHINOX

22:00 – 130’
Fără suflare / Breathless (r. Yang Ik-Joon, 
Coreea) Fără limită

DRIVE IN

22:00 – 97’
Spărgătorul / The Robber (r. Benjamin 
Heisenberg, Austria, Germania)
Supernova

INSOMNIA

20:30 – 84’
Moda comunistă / Comrade Couture 
(Marco Wilms, Germania) Ce se întîmplă, 
documentarule?
22:30 – 92’
The White Stripes: Under great White 
northern Lights (r. Emmett Malloy, S.U.A)
Ce se întîmplă, documentarule?
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R egizorul danez Martin Zandvliet ne propune o incursiune aproape 
clasică în lupta cu dependența. Dar o alege pe Paprika Steen în rolul 

principal. Aşadar, nu subiectul e neobişnuit aici, ci turul de forță magni-
fic pe care ea îl face interpretînd-o pe Thea, o actriță celebră, chinuită de 
singurătate şi de alcoolism. Jocul crud şi incisiv, ajutat de hand-held-uri şi 
de prim-planuri, ne trage în poveste, ne forțează să-i fim martori. Paprika 
Steen transformă o relatare simplă într-o experiență fundamental umană. 
Reuşeşte să eclipseze totul în jurul ei, tranformînd filmul într-un “one wo-
man show” absolut dezarmant.

Applaus ne-o arată pe Thea, o femeie care a pierdut totul, mai puțin carie-
ra. Cei doi fii au rămas în custodia fostului soț, recăsătorit de curînd. Proas-
păt ieşită de la o cură de dezalcolizare, Thea decide să o ia de la capăt, să îşi 
recîştige locul în viața copiilor ei. Dar lucrurile nu se petrec aşa cum şi-a ima-
ginat şi, foarte curînd, Thea va trebui să aleagă. Îşi va accepta slăbiciunile sau 
se va minți în continuare?

Personajul Theei poate fi pus cu uşurință alături de Virginia din Who’s 
Afraid of Virginia Woolf al lui Mike Nichols sau de Mabel din A Woman Under 
the Influence al lui John Cassavetes. •

– CrăițA NANu

Un titlu straniu pentru un film despre învinşi. Biografia Idei Dalser (Giovan-
na Mezzogiorno), care a avut scurta fericire şi marea neşansă ulterioară 

de a fi prima soţie a celebrului Benito Mussolini (Filippo Timi). Film istoric cu 
cu un coté conceptual: inserarea de materiale de arhivă din epoca mussoliniană 
(dar Marco Bellocchio a mai contra-punctat şi Buongiorno Notte cu imagini din 
arhivele cinemaului sovietic propagandistic-avantgardist). Drama  încăpăţînării 
o împinge pe Ida spre balamuc: mamă a primului fiul al mult-iubitului ei Benito, 
nu poate accepta condiţiile ipocrite şi nedrepte, ce-i drept care au putea-o elibe-
ra din balmauc  (renunţarea la orice pretenţii refritoare la statusul marital şi pa-
ternitate). Drama unui copil crescut prin internate, departe de mama internată 
şi tatăl ilustru. La un alt nivel avem de-a face cu drama unei naţii cu un cinema 
mult prea adesea subminat de comunismul idealizat până dincolo de frontierele 
decenţei. Ce-i drept Bellocchio nu face portretul plin de lumini al sufletelor pure 
de comunişti rurali (ar fi fost way too much, mai ales că Buongiorno Notte nu face 
decît să spele cu Persil sufleţelele pline de idealuri nobile ale asasinilor lui Aldo 
Moro) iar sondarea (cam arty, dar lipsită de latura farty) fascismului e suficient 
de bine concepută încît să placă. Poate chiar suspect de mult şi aici e numai meri-
tul/vina lui Filippo Timi, absolutamente memorabil în pielea marelui Duce. •

– Cristi MărCulesCu

Profesiunea actriță

Aplauze
Supernova

Vincere
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Fără limită

Întuneric, nişte umbre se mişcă 
prin pădure. O umbră, două um-

bre, şapte umbre. Două umbre se 
separă de restul umbrelor. Sînt 
soldaţi în camumflaj care se mişcă 
printre frunze într-o beznă absolută. 
Doi soldaţi pleacă în “recunoaştere”, 
la un moment dat se opresc. Unul 
pune mîna pe fundul celuilalt, îi dă 
jos pantalonii şi cei doi purced să 
facă sex sprijiniţi de copac. Două 
minute mai tîrziu, unul dintre ei îl 
împuşcă pe celălalt într-un moment 
de extremă panică homosexuală. 
Bezna durează cam 10 minute, sexul 

Să mori ca un bărbat
un minut, iar totul se întamplă 
înainte de titlurile de început ale fil-
mului, fără să aibă teribil de mult de 
a face cu restul filmului. Este ultimul 
opus al lui João Pedro Rodrigues, To 
Die Like a Man şi, în ciuda faptului 
că titlul te-ar putea duce cu gîndul la 
un film în care Clive Owen se luptă 
cu vulcani, este, totuşi, povestea lui 
Tonia, un travestit care nu reuşeşte 
să fie transsexual. Filmul ţine două 
ore şi zece minute, din care proba-
bil cel puţin jumătate e expoziţiune, 
dar cumva, în mod miraculos, prin-
tre cadre curios frapante şi secvenţe 
parcă infuzate cu LSD, To Die Like 
a Man e un film care respiră, care-
şi lasa personajele să respire, fie ca 
sînt în conflict ori nu, personajele şi 
lumea aia există, ele sînt reale. Iar 
în două ore şi zece minute João Pe-
dro Rodrigues permite imersarea 
absolută într-o lume în care fatali-
tatea existenţei lui Tonia o/îl duce 
spre un sfîrşit lipsit de zbucium. •

– CătăliN MOise

Less is More

15

15 clipuri (cu ambiții de scurt-
metraje) despre Bulgaria ani-

lor 1994-2009. Daca nu ştiți nimic 
despre Bulgaria, din seria asta o să 
înțelegeți că au avut (şi au) o perioa-
dă postcomunistă parcă scoasă din 
manual, fără excentricitățile care o 
fac pe a noastră tolerabilă şi demnă 
de povestit. Raportîndu-se la eveni-
mente cheie (schimbări de regimuri, 
apariția Ebay, 11 septembrie) cei 
peste 20 de cineaşti implicați în pro-
iect încearcă sa filtreze “spectacolul 
lumii” prin oameni obişnuiti, de re-
gulă răpuşi de foame sau ignoranță. 

Printre altele, o femeie îşi sparge 
accidental ouăle pe care le-a cum-
parat cu ultimii bani şi rabdă de 
foame, un grup de oameni se bu-
cură uitandu-se la meciul Bulgaria-
Germania din ‘94 (pare-se ultima 
bucurie națională bulgărească), o 
femeie oarbă cîntă la nunți şi un 
amorez înşelat, cu o  carte satanistă 
în mînă, zombifică un supermarket 
cu 2 minute înainte de Anul Nou (e, 
de fapt, mai puțin amuzant decat 
ar fi putut fi). 

Ceea ce e, totuşi, interesant de 
observat e că bulgarilor le lipseşte 
(oare voit?) umorul şi fantezia şi 
că-şi trăiesc condiția la scara 1:1, 
preferînd să pună slide showuri 
explicative la începutul sau finalul 
filmului decît să lase explicațiile 
pe seama regiei şi scenariului. Se-
ria poate fi văzută şi ca un fel de 
chin al facerii pentru cinema-ul 
bulgar, care pare să-l admire pe al 
nostru premiant. •

– Mark ratz



Vineri | 28 Mai | 2010

mi amintesc… 
Că prima ediţie m-a găsit complet nepregătită pentru vremea caprici-

oasă, iar chestia asta va deveni un soi de tradiţie. Mi-am cumpărat nişte 
adidaşi ieftini chinezeşti pentru că îmi îngheţau groaznic picioarele în se-
diul festivalului, o încăpere insalubră, improvizată, cu computere vechi 
şi amorţite, aflată la capătul unor catacombe. Îmi amintesc de scandalul 
stîrnit de faptul că pe afiş apare Cluj şi nu Cluj Napoca - unele postere au 
fost vandalizate în semn de protest faţă de “bucureştenii aia” care au avut 
tupeul să facă un festival în inima tricoloră a Transilvaniei. Îmi mai amin-
tesc şi de camera de o stea de la hotelul Vlădeasa (cu un mic dejun grozav) 
pe care o împărţeam  cu focoasa Liz, o mexicană care venise în România 
din amor, a cărei viaţă era o telenovelă de-a dreptul şi care tocmai aflase 
că e gravidă (sarcină pe care a pierdut-o, din păcate,). Centrele de petre-
cere s-au consolidat chiar din primul an: Euforia cu mirosul de mucegai, 
vinul roşu infect, muzica autohtonă cult-optzecistă şi expresia extaziată 
şi incredulă a străinilor, uimiţi de cum ştiu românii să se distreze… Diesel 
cu amestecul de cocalari, tîrfe (şi al lor “camel tow”; mersi, Mărculescu, 
că mi-ai îmbogăţit cultura generală şi mi-ai făcut cunoscută expresia) stu-
denţi şi bărbaţi cu ceafa lată şi lanţuri grele de aur.. De staff-ul incredibil 
de ingenuu şi de entuziast cam ca pionierii de la începuturile cinema-ului. 
Îmi amintesc de Brandon din Berverly Hills, rezervat şi uşor autist, dar 
politicos şi fără fiţe, care tocmai ieşise de la dezalcoolizare dar care a cla-
cat la ospitalitatea agresivă a clujenillor şi a dat pe gît o palincă. Dar, cel 
mai intens îmi amintesc de Noaptea de Șoc. Deşi am fost avertizată de Mi-
hai Chirilov să nu fac această vitejie, am hotărât să văd, unul după altul. 
Dog Days (hiper-depresiva peliculă a lui  Ulrich  Seidl despre alienarea din 
suburbiile vieneze, unde, la un moment dat, un individ cînta imnul naţi-
onal cu o lumînare în anus), Scarlet Diva unde regizoarea şi actriţa Asia 
Argento era lovită bestial cu picioarele în pîntecul gravid, Audition (o ja-
poneză îl torturează ex-ul, înfingându-i ace în centrii durerii, în timp ce-i 
şopteşte kiri-kiri-kiri – ceea ce înseamna “mai adînc şi mai adînc” - şi apoi 
îi  retează laba piciorului) şi.. Funny Games (no comment).. După, am bălă-
unit în derivă prin oraşul stropit de ploaie şi colorat suprarealist în roşu-
galben-albastru. Am încercat să intru la un party şi o grămadă de feţe bete 
s-au înghesuit să ma îmbraţişeze, cînd eu nu-mi doream decît să ma as-
cund sub o masă. De atunci, nu cred că mi-am mai revenit… Descopeream, 
cu oroare şi pur masochism, savoarea pumnilor în plex de la TIFF. Am fost 
izbăvită catarctic cu filmul de închidere – Mulholland Drive. •

– ANCA GrăDiNAriu

2002
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