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C ronologic vorbind lu-
crurile stau cam aşa. 
Michele Placido se 
naşte în 1946 într-un 
sătuc din Puglia. Re-

nato Vallanzasca se naşte în 1950 la 
Milano. Kim Rossi Stuart se naşte în 
1969 la Roma. Deceniul 7 este mar-
cat de aventurile (a se citi jafuri “a 
mano armato”) lui Vallanzasca din 
Milano. Va face puşcarie, va scăpa, se 
va întoarce la penitenciar. Va evada 
din nou. Între 1984 şi 1989 Michele 
Placido îl joacă pe comisarul Cor-
rado Cattani în patru sezoane din 
La piovra (aka Caracatiţa). În 1987, 
Renato Vallanzasca este recapturat 
şi retrimis la închisoare. În 1991 Kim 
Rossi-Stuart joacă rolul prinţului 
Romualdo în Fantaghirò (un fantasy 
iconic regizat de Lamberto Bava) şi 
recidivează şi în sequelul din 1992. 
În 2010, după nenumărate intervi-

Michele Placido, eroul 
damnat al tuturor românilor 
din anii ’90, va fi prezent în 
calitate de regizor la premiera 
filmului Vallanzasca la 
Ursus Open Air, la ora 
21.45. Monica Bârlădeanu 
îi va înmîna Premiul pentru 
întreaga carieră oferit 
unei personalităţi din 
cinematografia europeană. 
Celebrul actor și regizor va 
veni duminică la ora 12.30 
la o întîlnire cu presa și cu 
publicul, urmată de o sesiune 
de autografe la TIFF Lounge 
în Piaţa Unirii.

Bun venit, domnule comisar Cattani!

uri, două autobiografii şi un blog per-
sonal, Renato Vallanzasca se vede 
imortalizat (pentru a doua oară) în-
tr-un biopic. Pe care îl regizează un 
actor reconvertit la regie (Placido) 
şi care are ca protagonist un alt actor 
devenit între timp regizor (Stuart). 
Deci biografie de inamic public nu-
mărul unu regizată de un contem-
poran al evenimentelor şi jucată de 

un tip crescut în mijlocul celei de-a 
doua perioade de glorie a lui Val-
lanzasca. E clar, atmosfera, detaliile, 
reconstrucţia de epocă sînt exece-
lente. Fără să aibă alura unui Vin-
cent Cassel sau prezenţa lui Edgar 
Ramirez, italianul Kim Rossi-Stuart 
se vede nevoit să intre în pielea unui 
icon din acelaşi panteon cu Carlos 
şi Mesrine… lucru pe care îl face şi 

da, reuşeşte să dea şi cinism jovial şi 
foame de faimă şi carne a unui per-
sonaj la fel de celebru în Italia nata-
lă ca oricare dintre papii ultimului 
secol. Mare handicap vine tocmai 
din durată: filmul lui Michele Pla-
cido are numai două ore (mai puţin 
de jumătate din versiunea optimă a 
lui Carlos şi să nu uităm că Mesrine 
avea două părţi), deci contextele, 

pretextele şi personajele secunda-
re sînt comprimate. Compensează 
Moritz Bleibtreu şi Filippo Timi 
care fac roluri memorabile. Şi dacă 
nu vă rătăciţi printre femeile seduse 
de marele bandit o veţi (sur)prinde 
şi pe compatrioata noastră, Monica 
Bârlădeanu în rolul Nicoletei. 

– Cristi Mărculescu

InterogaTIFF
Răzvan Popovici 
directorul festivalului 
SoNoRo, în concert.
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Fernando León de  
Aranoa
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Eveniment
Pina 3D, filmul regizorului german Wim 
Wenders, experiment vizual total dedicat artistei 
Pina Bausch și fenomenului Tanztheater.
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Au fost la Gala de deschide-
re TIFF 2011 și pe străzile 
Clujului încă din prima zi 
a festivalului. Este vorba 
de regizorii Matías Bize 
(Viața peștilor/ La vida de los 
pesces), regizorul Michael 
Madsen (Into Eternity/ În 
eternitate), Fernando Léon 
de Aranoa căruia această 
ediție i-a dedicat un 3x3, Mi-
runa Coca-Cozma, regizoarea 
documentarului Şcoala Noas-
tră și creatoarea de modă 
Doina Levintza.

La proiecții emoționante ne 
așteptam. La invitații și alte mici 
surprize pe scena din Piața Uni-
rii, la fel. Ne-am așteptat și la 
discursul memorabil al lui Tudor 
Giurgiu.   Dar să vedem cum cinci 
uriași luminoși se plimbă printre 
cei mai bine de o mie de specta-
tori, nu ne așteptam. Uriași care 
dansează, care se îmbrățișează și 
cărora le rămînem datori pentru 
cîteva momente minunate, venite 
de pe altă lume.
A început cu un discurs al unui 
Tudor zîmbitor, cu diplome sur-
priză în semn de mulțumire 
pentru cei care au fost alături de 

Lumea costumelor s-a deschis la a 
10-a ediție a Festivalului Internați-
onal de Film Transilvania și a adus 
Hotelului Continental măreția de 
care s-a bucurat acum 100 de ani, 
o dată cu vernisajul expoziției Doi-
nei Levintza. 
În liniștea somptuoasă dinaintea 
expoziției Doinei Levintza de la TI-
FFfashion, fiecare costum și-a sa-
vurat din nou momentele de glorie 
și s-a regăsit direct în inima Cluju-
lui, aseară. Chiar înainte de sosirea 
invitaților, de la ora 19:30, cu indi-
cații regizorale, cadențate, Tudor 
Giurgiu, directorul TIFF, a aranjat 
ultimele detalii, ascuns după bro-
carturile din “Epopeea lui Ghil-
gameș”: “Muzica mai tare. Să dați 
muzica mai tare, că altfel se pierde 
la sosirea oamenilor”. În cîteva 
momente, muzica acompaniază 
suprinderea. Detaliile cusute ma-
nual pînă și pe fiecare pliu, trădează 
pasiunea. Migala și minuțiozitatea 
nebănuite ale execuțiilor, suprinză-
toare pentru un profan, deschid lu-
mea teatrului și filmului. Costume-
le au valoare sentimentală. “Este 
vorba de multe ore de lucru, nu se 
pot cuantifica și nici măsura. Le-am 
făcut de cîțiva ani, dar în continu-

are îmi sînt dragi datorită oame-
nilor, actorilor care le-au purtat și 
care astăzi nu mai sînt printre noi”, 
s-a confesat creatoarea, umanizînd 
maiestuozitatea creațiilor. 
Lîngă exponate, lume multă, cu 
două lucruri în comun: fascinația 
pentru frumos și curiozitatea. “E 
incredibil de interesant că au găsit 
așa o locație, uitată de vreme, în 
care se potrivesc mănușă costume-
le”, s-au confesat două participan-
te, pierdute lîngă veșmintele din 
Orient Express întrerupte de dis-
cursul din deschiderea expoziției.
“Ne bucurăm că am reușit să o adu-
cem pe Doina aici, la Cluj, deși recu-
nosc că a fost greu. Expoziția se po-
trivește foarte bine în acest spațiu 
extraordinar pe care încercăm de 
fiecare dată la TIFF sa-l redăm pu-
blicului festivalier și clujenilor care 
ar trebui să se bucure mai des de el”, 
a declarat Tudor Giurgiu. 
Între timp, în magia exponatelor, 
ochii nu s-au dezlipit de pe stra-
iele care au deschis lumea celei 
de-a șaptea arte. Clujenii vor pu-
tea admira costumele premiate cu 
Gopo în 2009 ale filmului Restul 
e tăcere în regia lui Nae Caranfil, 
dar și ale altor pelicule extrem de 

îndrăgite de spectatorii români 
precum De ce trag clopotele, Mi-
tică?, Profetul, aurul și ardelenii, 
Dincolo de nisipuri, Ultima noapte 
de dragoste sau Orient Express.

TIFF în cei 10 ediții de existență, 
cu amintiri de la primele ediții, 
cu un microfon buclucaș și cu 
emoții. Unul dintre cele mai 
emoționante momente a fost 
acela în care imagini cu Alex Leo 
Şerban, cel căruia TIFF și Bobby 
Păunescu îi aduc omagiu o bursă 
pentru cineaști, a fost omagiat pe 
scena din centrul Clujului.
Cu multă culoare și viață, a înce-
put cea de-a X-a ediție a Festiva-
lului Internațional Transilvania. 
Urmează 9 zile în care Clujul de-
vine TIFF. 

– Oana Moisil

3, 2, 1.. TIFF

Dressing the Story 
by Doina Levintza

Expoziția va fi deschisă pînă în 9 
iunie la Hotelul Continental, iar 
clujenii o vor putea savura gratuit.

– Andra-Daria Szasz

Foto: Răzvan Şut

Vox POP

„Mă așteptam să fie altfel de film. E un film 
mai de televiziune. Filmul ăsta nu are nicio le-
gătura cu TIFF-ul. Dar e un singur film”.
– Dragoş, jurnalist

„Excepțional de uman. Şi într-o notă nu nea-
părat pozitivă, lejeră. Modul în care sunt ca-
racterizate personajele, situațiile, umanita-
tea, să spunem. Chiar personajele mici. Mi s-a 
părut surprinzător. A fost o alegere bună – de 
fapt fiul meu l-a ales”. 
– Diana Indolean, inginer

„Avea un ritm bun și e așa, dintr-o bucată. Fie-
care personaj cu calitățile lui”.
– Ion Indolean, elev

„E interesant duo-ul mamă-fiică. Actrițele 
principale, e  interesant să le vezi pe ecran.
Desigur, personajul excentric și modul în care 
a înțeles ea să își crească fiica, anti-burghez. 
Asta mi-a plăcut”. 
– Ana Maria Dobinciuc, studentă

Copacabana 

Au sosit la Cluj…

TIFF la cald

Photo by: Vlad Gherman 
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Program  / sâmbătă / 4 iunie
CINEMA FLORIN PIERSIC

11:00 – 118’ 
Trandafiraşul / Little Rose
Polonia; Jan Kidawa-Blonski; Supernova 
[111]

13:30 - 100´
Mâinile tatălui meu / Winter’s Bone
S.U.A.; Debra Granik; Supernova [112]

15:45 – 87’
Frate şi soră / Dos Hermanos
Argentina; Daniel Burman; Supernova 
[113]

17:45 – 130’
Incendii / Incendies 
Franța, Canada; Denis Villeneuve; 
Supernova [114]

20:30 – 100’
Pina
Germania; Wim Wenders; Evenimente 
Speciale [115]; Proiecție 3D / 3D projection

23:00 – 110’
Camera sinucigaşilor / Suicide Room
Polonia; Jan Komasa; Wasted Youth [116]

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR

16:00 – 119’
Străina / When We Leave
Germania; Feo Aladag; Supernova [121]

18:30 – 112´ 
Amador
Spania; Fernando Leon de Aranoa; 3x3 
[122]

21:00 – 115’
Regele de pe insula Diavolului / The 
King of Devil’s Island
Norvegia, Franța, Polonia, Suedia; Marius 
Holst; Wasted Youth [123]

CINEMA VICTORIA

13:00 – 157’
Fitzcarraldo
Germania; Werner Herzog; 3x3 [132]

16:30 – 76’
Gura lupului / La bocca del lupo
Italia; Pietro Marcello; Ce se intampla, 
documentarule? [134]

18:45 – 88’
Cumplit de fericită / Happy Happy
Norvegia; Anne Sewitsky; Focus Norvegia 
[135]

21:15 – 121’
O lume albă, albă / White White World
Serbia; Oleg Novkovic; Supernova [136]

00:00 – 73’
Zombie cu țâțe mari / Big Tits Zombie
Japonia; Takao Nakano; Umbre [137]

CINEMA ARTA

10:00 – 87’
Perestroika mea / My Perestroika
S.U.A., Marea Britanie; Robin Hessman; 
Ce se intampla, documentarule? [141]

12:00 – 82’ 
O vară de neuitat / An Unforgettable 
Summer
Franța; România; Lucian Pintilie

39’, Tertium non datur
România; 100% Lucian Pintilie [142]

14:30 – 88’
În patru timpi / Le quattro volte
Italia, Germania, Elveția; Michelangelo 
Frammartino; Fără Limită [143]

16:30 – 63’ 
Excentricitățile unei blonde
Portugalia, Franța, Spania; Manoel de 
Oliveira
17’, Arena, Portugalia, Focus Portugalia 
[144]

18:30 – 123’ 
Mame / Mothers
Macedonia; Milcho Manchevski; 
Supernova [145]

21:30 – 98’
Familia
Spania; Fernando Leon de Aranoa; 3x3 
[146]

ODEON CINEPLEX – SALA 1

12:30 – 90’
Gianni şi femeile / Gianni e le donne 
Italia; Gianni Di Gregorio; Supernova [181]

15:00 – 95’
Ilegal / illégal
Belgia, Franța; Olivier Masset-Depasse; 
Focus Belgia [182]

17:30 – 97’ 
Îngerul / The Angel
Norvegia, Suedia, Finlanda; Margreth Olin; 
Focus Norvegia [183]

20:00 – 129’
Un an din viata / Another Year
Marea Britanie; Mike Leigh; Supernova 
[184]

23:00 – 90’ 
Călătoresc solo / I Travel Alone
Norvegia; Stian Kristiansen; Focus 
Norvegia [185]

ODEON CINEPLEX – SALA 5

12:15 - 83´
Viața peştilor / La vida de los peces 
Chile, Franța; Matias Bize; Piața Unirii 
[1A1]

14:45 – 94’
127 de ore / 127 Hours *
S.U.A., Marea Britanie; Danny Boyle; 
Supernova [1A2]

17:15 – 83’
Viața mea cu Carlos / Mi vida con 
Carlos
Chile, Spania; German Berger-Hertz; Ce se 
intampla, documentarule?[1A3]

19:45 – 154’
Mr. Nobody
Canada, Franța, Germania, Belgia; Jaco 
van Dormael; 3x3 [1A4]

22:45 – 107’
Burta mamei / Womb
Germania, Ungaria, Franța; Benedek 
Fliegauf; Fără Limită [1A5]

ODEON CINEPLEX – SALA 6

13:00 – 97’
Verii / Primos
Spania; Daniel Sanchez Arevalo; Piața 
Unirii [1B1]

15:15 – 88’
Mâțe batrâne / Gatos Viejos
S.U.A., Chile; Sebastian Silva; Back to TIFF 
[1B2]

17:45 – 108’
Chipul pe care-l meriți / The Face You 
Deserve, Portugalia, Miguel Gomes
23’ Respect reciproc / A History of 
Mutual Respect, Portugalia, Focus 
Portugalia [1B3]

20:30 – 89’ 
Copiii dragonului verde / Children 
of the Green Dragon, Ungaria, Bence 
Miklauzic
Ziua Maghiară [1B4]

22:30 – 106’
Copie conformă / Copie conforme 
Franța, Italia; Abbas Kiarostami; Proiecții 
Speciale [1B5]

URSUS OPEN AIR – Piața Unirii

21:45 - 125´
Vallanzasca / Vallanzasca – Gli angeli 
del male
Italia; Michele Placido; Piața Unirii [151]

MĂNĂȘTUR OPEN AIR

22:00 – 95’
Nokas
Norvegia; Erik Skjoldbjaerg; Focus 
Norvegia [161]

Centrul cultural francez

22:00 – 83’ 
Paradis artificial / Paraísos artificiales
Mexic; Yulene Olaizola; Back to TIFF [171]

00:00 – 73’
Marimbas din Iad / Las marimbas del 
infierno
Guatemala, Franța, Mexic; Julio 
Hernandez Cordon; Ce se intampla, 
documentarule? [172]

MARTY CAFÉ

21:30 – 57’
Tata a făcut filme erotice / Dad Made 
Dirty Movies, Bulgaria, Germania, Jordan 
Todorov   
Ce se intampla, documentarule?
92’ Orgia morților / Orgy of the Dead*, 
S.U.A., D.A.C. Stephen, Proiectii Speciale  
[1C1]

InterogaTIFF

A
stăzi are loc proiecţie excep-
ţională a documentarului 
3D realizat de Wim Wen-
ders despre opera celebrei 
coreografe germane Pina 

Bausch. Wenders a avut în plan mai 
bine de 20 de ani să realizeze un do-
cumentar despre Bausch şi abia în 
2008, după ce a văzut un concert U2 
în 3D, a considerat că poate realiza 
un film pe măsura spectacolelor ar-
tistei. Bausch a selectat patru spec-
tacole pe care le-a imaginat, pe lîngă 
reprezentaţiile din sala de spectacol, 
pe străzile şi împrejurimile oraşului 

D
ocumentarul în 3D despre 
dans al lui Wim Wenders are 
proiecţie în această seară la 
TIFF. Martin Blaney a stat 
de vorbă cu regizorul despre 

pătrunderea lui pe un teritoriu neex-
plorat  pentru a realiza acest film.
Care au fost marile provocări în 
folosirea tehnologiei 3D?
Problema a fost că nimeni nu prea 
a putut să-mi spună mare lucru 
despre asta. Cei cîțiva care au lu-
crat cu acest mediu au făcut-o în 

Wim Wenders despre omagiul 
în 3D adus Pinei Bausch

condiții foarte diferite. L-am avut 
lîngă mine pe pionierul 3D-ului în 
Europa, Alain Derobe, dar nici el 
nu mai făcuse un lungmetraj în 3D 
pînă atunci. Dar știa multe și des-
pre aspectul fiziologic al 3D-ului, 
ceea ce a fost hotărîtor. Provocarea 
a fost să găsim o abordare diferită 
a 3D-ului. În loc de acel sentiment 
de “atracție de blockbuster”, voiam 
cu Alain să creem un stil foarte na-
tural, o ușurință absolută în a privi 
lucrurile, astfel că filmul să fie ele-

gant și fluid și să uiți după o vreme 
că e în 3D. Cea mai mare problemă 
a fost stroboscoparea. Dansatorii 
noștri se mișcau de multe ori foarte 
repede și era foarte greu în 3D. Cea 
mai mică greșeală din film e mărită, 
chiar accentuată de patru ori în 3D.
Ce anume din Tanztheater-ul 
Pinei Bausch a făcut ca filmul să 
fie în 3D?
Elementul cheie al dansatorilor e 
spațiul. Cu fiecare pas, fiecare gest, 
ei cuceresc spațiul. Un ecran plat 
nu face niciodată dreptate acestui 
lucru. Şi mai ales cînd e vorba de 
dansul jucăuș, delicat, “uman” al 
Pinei, fără a avea acces la “spațiu 
în sine” nu ești în aceeași came-
ră cu dansatorii, nu ești în lumea 
lor. Dansul și 3D-ul e un mariaj 
desăvîrșit în paradis. 
Te vezi continuînd în viitor cu 
proiecte în 3D? 
Mi-ar fi greu acum “să revin la 
normal”. Trebuie să recunosc 
că am devenit ușor dependent 
de 3D. Am făcut încă două filme 
scurte în acest format. Ar fi inte-
resant să văd cum mi s-a modifi-
cat percepția imaginii plate acum 
dacă revin la ea. Dar, pe moment, 
aș prefera să continui cu 3D pen-
tru că am sentimentul că am zgîri-
at doar suprafața posibilităților și 
n-am apucat deloc să mă preocup 
de poveste.

3D

Pina Wuppertal. Pe lîngă pasajele mes-
merizante de teatru-dans, documen-
tarul mai conţine inserturi dintr-o 
vastă arhivă video care o prezintă pe 
Bausch în timpul repetiţiilor şi în cu-
lisele spectacolelor montate în toa-
tă lumea. Dispărută cu doar cîteva 
săptămîni înainte de startul etapei 
3D a proiectului, Bausch apare ca un 
artist desăvîrşit: are umor, integrînd 
la un moment dat un hipopotam roz 
în coreografia unei scene, şi e înde-
ajuns de antrenantă pentru a-şi ţine 
dansatorii în starea potrivită, fără a 
le fura nicio secundă de prim plan. 
Pina 3D nu e doar celebrarea unui 
mare artist contemporan (act în care 
reverenţa sforăitoare e din fericire 
de negăsit), ci e şi o sărbătoare a ace-

lor lucruri care ne pot emoţiona pînă 
la lacrimi: muzică, machiaj, mişcare, 
multe, tonice şi delectante trupuri, şi 
o ştiinţă de a exprima atît de multe 
cu o voltă şi-o fandare. De neratat de 
fanii artelor performative şi de fapt 
de oricine mai reuşeşte să găsească 
un bilet pînă deseară.

– Mark Racz
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Concurs: TIFFARUL de 10

ulTRa-TIFFaRul, aCuM În FoRMulĂ ÎMBunĂTĂŢITĂ Cu TEHnoloGIE 
BREVETaTĂ ȘI TERaPIE CoMPlEMEnTaRĂ
10 ani de experienţă…
10 ani de teste clinice.. 
10 ani de cercetare şi brevetare...

Studiind diferenţa care apare în urma transformărilor suferite de gene la nivelul cortexului în urma expunerii 
prelungite la 24 cadre/secundă, departamentul de cercetare avansată de la Festivalul Internaţional de Film Tran-
silvania, în colaborare cu o echipă de specialişti, a descifrat codul tiffarului şi acum vă oferă o formulă “ultra”, 
îmbunătăţită, cu substanţa activă fortifiantă CInEFIl-PRo aCTIV. 
acum, un tiffar cu 10% mai pur, cu 10% mai intens, cu 10% mai natural.
**Studiu clinic Transilvanean ***Test in vitro

aperiTIFF și TIFF TV îţi prezintă 10 studii de caz și povestea evoluţiei lor de-a lungul a 10 ani:

Citește în fiecare zi povestea unui ulTRa-TIFFaR și votează pe facebook 
TIFFaRul de 10!

Tu și aperiTIFF aleg TIFFaRul de 10.
Pentru departajarea marelui cîștigător aperiTIFF a pregătit un quiz pentru cunoscători din Ediţia TIFF cu numărul 10.

Premiile pentru cei 10 cei mai hardcore spectatori de TIFF:
10 premii în obiecte TIFF și invitaţie la Gala
Marele Premiu: un ecuson de Guest la TIFF 2012 și un loc în juriul Shadow Shorts la anul

3×3

F
ilmele lui Fernando Leon de 
Aranoa au obţinut cam tot 
ce o producţie europeană şi-
ar dori: premii şi proiecţii la 
festivalurile care contează - o 

groază de premii Goya, prezenţe la 
Toronto, Berlin, Rotterdam, Sun-
dance şi cu voia dumneavoastră, 
TIFF, fiind în acelaşi timp bine pri-
mite de public şi critică. Comediile 
amare ale lui Aranoa se construiesc 
mai mereu pe schelete firave: fa-
milii şubrede, comunităţi precare, 
profesii marginale (teme de care re-
gizorul s-a ocupat şi în cîteva docu-
mentare arhipremiate). Dar nu veţi 
vedea prea mulţi oameni zdrobiţi 
de problemele cotidiene atît de ex-
ploatate de cinemaul social şi duse 
adesea pînă la marginea sordidului; 
plebeii lui Aranoa au mult umor şi 
sentiment şi te fac să crezi în cea 
mai frumoasă dintre umanităţi, cea 
pusă-n pericol tot de noi. 

În Amador, Martina și logodnicul 
ei, Nelson, imigranți dintr-o țară 
sud americană, locuiesc undeva la 
periferia unui mare oraș spaniol. 
Trăiesc și la marginea sistemelor 
socio-economice, desigur, bărba-
tul furînd flori pe care Martina le 
vinde mai apoi prin cartier (nu îna-
inte de a le parfuma cu deodorant 
pentru că, nu-i așa, “florile trebuie 
să miroasă frumos”, crede Nelson). 
Existența lor nu se întinde mai 
departe de favela lor cu pretenții 
de suburbie, de micromafia lor cu 
rododendroni și de ambiția de a-și 
cumpăra un frigider care bipăie și 
în care să țină florile, între o înmor-
mîntare și o nuntă. Martina l-ar pă-
răsi pe Nelson, dar renunță după ce 
află că e gravidă și alege să-și ia un 

Fernando Lèon de Aranoa

job de îngrijitoare pentru a plăti 
avansul pentru frigider. Clientul ei 
e Amador, un bărbat invalid, între 
două vîrste, care-și petrece zilele 
scriind scrisori pentru o misterioa-
să Adela, în timp ce fiica lui se preo-
cupă de orice altceva decît de el. Nu 
e nevoie de multe pentru ca Ama-
dor și Martina să se apropie, fiecare 
bucurîndu-se de prezența unui alt 
marginal; Amador îi dă sfaturi de 
viață și natalitate femeii, în timp 
ce Martina închide sfioasă ochii la 
vizitele de miercuri după amiază 
ale unei prostituate cvintagenare. 
Amador e cînd o comedie molcomă 
de apartament cu personaje can-
did-neutre (mai ales după primul 
mare twist), cînd dramă cu tente de 
critică socială în care oameni săraci 
și blajini sînt încolțiți de lipsa pute-
rii de cumpărare, într-un mod din 
acela crîncen, care l-ar mulțumi in-
clusiv pe Iñárritu. 

În Familia, e ziua lui Santiago 
și toată familia se agită pentru a-l 
ferici cît mai bine pe capul famili-
ei. Copiii hotărăsc în ce ordine să 
împartă cadourile, soția și mama 
fac ultimele pregătiri pentru micul 
dejun și pomana tortului. Santiago 
dezamorsează rapid impresia că 
ne vom uita aproape două ore la o 
familie perfectă în care marea tra-
gedie ar putea fi că potaia familiei 
are colici. Copiii, nevasta și mama 
lui Santiago sînt actori plătiți pen-
tru a pune în scenă o fantezie care 
se dovedește a fi imperfectă: mezi-
nul familiei e prea gras, băiatul mai 
mare e prea afabil, iar soția nu vrea 
să joace și pasajul din dormitor. 
Santiago nu se oprește aici și-și co-
mandă și un frate și o noră, primul 

fiind soțul “din realitate” al con-
soartei închipuite. Santiago își chi-
nuie actorii întocmai ca un regizor 
pretențios ori doar cinic - îi pune să 
improvizeze lucruri contradictorii, 
să inventeze istorii, să schimbe ro-
luri și să integreze în joc o femeie 
intrată întîmplător în casă. Actorii/
rudele intră și ies din scenă după 
toate regulile unei companii de tea-
tru - bucătăria e sală de machiaj și 
depozit pentru elemente de recu-
zită, iar livingul e sala de repetiții, 
în care bunica dă lecții de plîns ac-
torilor copii. Familia funcționează 
cel mai bine ca o farsă dulcie mai 
aproape de Woody Allen, în care 
personaje abia schițate se ceartă în 
camere decorate cu gust, încercînd 
să evite plictisul de după amiază.

În Lunea, la soare, Santa (Javier 
Bardem) e un șomer care-și bea 
zilele împreună cu foștii colegi de 
muncă. Au fost dați afară cu mai 
mulți ani în urmă dintr-un șantier 
naval în urma unei greve și și-au 
cheltuit salariile compensatorii 
în mare parte pe băutură și aven-
turi ușoare. Lunea, la soare e un 
film cu multe personaje cărora li 
se întîmplă un singur lucru: sînt 
lăsați pe dinafară de globalizare și 
de ritmul lumii noi, rămînîndu-le 
doar să se căiască într-un fel care 
ne e și nouă atît de familiar. Santa 
și potera lui au toate caracteristici-
le unor oameni “de sine stătători”: 
sînt sănătoși, tineri, sînt lucizi și 
destul de demni. Doar că (și asta 
poate anula orice stare de grație) 
sînt prea greu de administrat într-o 
lume cost effective. 

– Mark Racz

Vox POP

„Sînt pentru a treia oară la TIFF și ceea ce mă de-
termină în fiecare dintre acești ani să vin sînt filme-
le foarte bune pe care le pot viziona. Filmul m-a fă-
cut oarecum să mă regăsesc, dacă nu în personaje, 
atunci măcar în ideea principală a proiecției. Mi-a 
plăcut destul de mult și sper să mă mai bucur de ast-
fel de gen de filme în cadrul ediției de anul acesta.”  
– Diana L., studentă

„A fost un film interesant, mi-a plăcut mult prestația ac-
torilor și, deși, sînt primul an în Cluj și am venit pentru 
prima dată la acest festival de film, pe viitor cred că voi fi 
un ‘frecventator’ fidel.”
– Ionuț N., student

„Sînt pentru a doua oară la TIFF și singura obiecție ar fi 
faptul că este exact în sesiune și nu voi reuși să vizionez 
majoritatea filmelor din cauza examenelor. Chiar regret 
pentru că, după părerea mea, este cel mai tare festival de 
film. Urme de Jurnal - m-a tentat să vin faptul că este o 
producție portugheză și nu am rămas deloc dezamăgită. 
Calitatea filmului a fost impresionantă”.
– Patricia R., studentă

Reporter: Mihaela Ursan

Urme de Jurnal
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Focus Norvegia

Cumplit de fericită Regele de pe insula diavolului

U
n cuplu aparent fericit se 
mută într-un cătun perpetuu 
înzăpezit din Norvegia. Cu-
plul din vecini se insinuează 
în viaţa lor, exprimîndu-şi 

din start euforia de a avea alţi oa-
meni vii prin jur. Nu e nevoie de 
prea mult pentru a scurtcircuita 
patru adulţi singuratici ţinuţi într-
un spaţiu delimitat convenţional; 
adulterul apare la fel de natural ca 
şi discuţiile despre joburi şi copii şi 
se consumă fără vina aceea pe care 
o sesizăm în toate filmele meditare-
ene despre “înşelat”, care se termină 
de obicei cu o crimă sau măcar cu 
distrugerea veselei din bucătărie. 
Ce li se întîmplă celor patru sînt 

Z
eci de băieţi de la 11 la 17 ani 
sînt ţinuţi în gerul iernii din 
Norvegia şi puşi să taie buş-
teni ori să care pietroaie din-
tr-o grămadă în alta pentru a 

învăţa disciplina. Stellan Skarsgard, 
în pielea lui Bestyrere,  conduce cu 
stricteţe şcoala de corecţie de pe 
insula Bastroy, creată pentru băieţii 
care nu se ştiu purta bine. Directo-
rul şi corpul său profesoral sînt de 
neînduplecat cînd vine vorba de 
aplicarea regulilor, iar copiii tre-
buie să-şi merite soarta dacă nişte 
adulţi au decis să-i pedepsească atît 
de aspru. Sau nu? Regizorul Woody 
Allen spunea în comedia lui sarcas-
tică Whatever Works prin interme-
diul personajului Boris că părinţii 
greşesc cînd îşi trimit odraslele în 
tabere de vacanţă. Ceea ce ar trebui 
să facă orice părinte responsabil e 
să-şi trimită copilul două săptămîni 
într-un lagăr de concentrare, unde 
cel mic să-şi dea seama de ce este 
capabilă omenirea. Filmul Regele 
de pe insula diavolului/ Kongen av 
Bastoy, o co-producţie Norvegia-
Franţa-Suedia-Polonia, parcă ar 
pleca de la această premisă. 

Băieții de la Bastoy au însă o ex-
periența de viață ce trece de la o 
simplă lecție, oricît de dură, și se 

practic jocuri, atît de 
anduranţă coitală, cît 
şi de orientare sexuală 
şi consecvenţă com-
portamentală; dacă 
e să ne placă ceva la 
mare parte din filmele 
nordice, e nonşalanţa 
cu care dau de pămînt 
cu standardele de oa-
meni mari: hetero, 
fideli, atenţi cu copiii, 
responsabili şi tot aşa. 
Şi deşi fug prin zapa-
dă goi, cîntă şlagăre 
americane la biseri-

că şi îşi lasă copiii să se terorizeze/
flageleze între ei, nici-chiar-adulţii, 
nici-chiar-copiii din Happy Happy 
nu au forţa să se privească în ochi si 
să-şi spună lucruri teribile şi de ca-
păt de linie, în felul acela tăios, dar 
nonviolent, cu care (şi) selecţia sep-
tentrională a TIFF-ului ne-a educat 
de-a lungul unei decade. Totuşi, o 
să zîmbiţi în cea mai mare parte din 
film şi poate chiar o să fredonaţi o 
piesă două împreună cu un inopinat 
cvartet masculin a capella, care face 
din Happy Happy şi un musical, mai 
potrivit pentru inimile albastre.

– Mark Racz

prelungește cu anii. Cel puțin pînă 
e adus Erling, un adolescent de 17 
ani care a fost vînător de balene și 
ajunge pe insulă în lanțuri grele, ca 
un ucigaș periculos. La fel ca toți 
ceilalți băieți, Erling primește un 
indicativ în loc de nume, C-19, însă 
asemenea metode nu sînt suficien-
te pentru a-i frînge spiritul liber și 
simțul justițiar.

– Raluca Bugnar
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Oscar Material

M
ike Leigh are un mod al lui 
de-a face filme. Un mod 
mic, îngrijit, milimetric re-
glat la capitolul emoţii şi 
totuşi firesc dar gri şi cumva 

umanist de a pune pe marele ecran 
personaje mici şi anoste. Englezii 
îi zic “social realism” şi este exact 
genul acela de cinema pe care nu îl 
frecventează nici Keira Knightly nici 

D
e existenţa unor chestiuni 
vag umane şi foarte ameri-
cane denumite, în funcţie de 
context, rednecks, white-tra-
sh sau hillbillies unii au aflat 

de la trupa pop Rednex, alţii din 
Texas Chainsaw Massacre, Gummo 
i-a portretizat poetico-hipsteric şi, 
evident, au comis nişte acte deose-
bit de reprobabile şi în Deliverance. 
Ba chiar au făcut niţică figuraţie prin 
cîteva episoade din X-Files. Sînt ţă-
rănoii Americii, cu armele lor, dieta 
lor bazată pe road-kill, alcool disti-
lat în cocioabele în care locuiesc şi 
în care comit variate incesturi. Sînt, 
cu tot cu steagurile lor (majoritar 
confederate, dar şi acela cu dungu-
liţe şi steluţe), dinţii lor stricaţi şi 
IQ-urile lor de o cifră, unul din ulti-
mele mari tabu-uri ale Amercii. De 
la TCM-ul lui Tobe Hooper (pe care 
marele Roger Ebert l-a desfiinţat 
în 1974) şi pînă la trei prezenţe (în 
doi ani consecutivi) pe la Oscaruri, 
scursurile Americii au parcurs un 

E
nzo, un macho colţuros, 
ajunge să facă puşcărie în 
Genova după un showdown 
cu un echipaj de poliţie. În 
închisoare trăieşte o idilă cu 

un transsexual dependent de dro-
guri, Mary Monaco, care îl aşteaptă 
după eliberare în speranţa că vor 
putea să-şi refacă viaţa împreună. 
Cei doi visează la un trai liniştit 
într-o casă la ţară. Uriaşul Enzo 
captează uşor atenţia cu alura lui 
de Franco Nero puţin uzat transpi-
rînd parcă testosteron, iar prezenţa 
aurală discretă a Mariei confe-
ră sensibilitatea necesară pentru 
a contrabalansa prezenţa grea a 
acestuia. Regizorul Pietro Marcel-
lo compune un film mai degrabă 
liric. Povestea neverosimilă dar 
fascinantă a celor doi protagonişti 

D
ocumentarul urmăreşte prin 
testimoniale şi imagini de 
arhivă perestroika trăită de 
cinci oameni (Boris, Lyuba, 
Olga, Andrei şi Ruslan) din 

primii ani de şcoală în perioada 
Brejnev, la adolescenţa trăită în 
perioada Gorbaciov, tinereţea în 
perioada Elţîn şi pînă în prezent, 
în perioada Putin/Medvedev. Fără 
a folosi o voce narativă, regizoarea 
Robin Hessman creează o poveste 
coerentă, organizată prin îmbina-
rea fragmentelor video din Rusia 
sovietică şi post-sovietică cu măr-

Un an din viaţă

Mîinile tatălui meu Gura lupului

Perestroika mea

Ce se întîmplă documentarule

drum foarte lung şi foarte anevoios 
spre vizibilitate academică. Deci da, 
Winter’s Bone vine pe acelaşi val cu 
The Fighter (şi într-o mai mică mă-
sură Frozen River şi The Wrestler). 
Un val mic, concubinat cu foarte 
hollywoodianul concept de “po-
verty-porn” care filmează o chestie 
deloc acceptabilă ca PR naţional: 
da, există şi americani foarte săraci, 
foarte talibani în dragostea lor de 
Iisus şi America (din care reţin cu 
precădere dreptul fundamental de a 
poseda arme), foarte retrograzi (sau 
pur şi simplu retarzi) care nu trăiesc 
în visul american. 

Debra Granik a ajuns departe cu 
povestea unei june care, pentru a 
nu-și pierde casa trebuie să-și lo-
calizeze tatăl dispărut. Pentru a-l 
preda poliției. La mijloc sînt deta-
liile sordide ale unei societăți pu-
tregăite, violente și tribale, ceva 
empatie și emoție. Ree, personajul 
central abil interpretat de Jennifer 
Lawrence este o fată de numai 17 

ani care, deloc aureolată de nimbul 
glorios rezervat protagonistelor din 
discursurile cinematografice Made 
in the US  despre femei puternice, 
face tot ce trebuie făcut în numele 
disperării. Drumul spre părintele 
dispărut (și foarte probabil dece-
dat) este presărat cu umilințe, ru-
găminți, pumni și extrem de puțin 
sprijin. John Hawkes excelează ca 
partener ocazional și deloc volun-
tar și rolul lui este un tur de forță 
memorabil. Regia este fin reglată: 
Granik are abilitatea de crea și sus-
pans și simpatie fără a le cerși sau 
impune spectatorului. Chestiune pe 
care au premiat-o multe festivalui și 
pe care Academia a decis să o nomi-
nalizeze. Un mare pas înainte către 
vizibilitate al Americii profunde. A 
cîștigat totuși un film de epocă des-
pre un rege bîlbîit. Care are, în mod 
cert meritele lui. Mai ales acela de a 
nu deranja pe nimeni și nimic.

– Cristi Mărculescu

Jason Statham. Conceput de Leigh 
care, la 67 de ani a simţit nevoia unei 
mediaţii asupra timpului (şi a vieţii) 
care trece, Another Year este remar-
cabil pentru că funcţionează, în mod 
paradoxal şi ca micro-dramă dar şi 
ca thriller. Avem un cuplu perfect (îi 
mai şi cheamă Tom şi Gerri) de bă-
trîiori din clasa de mijloc londoneză. 
Care mai au niţeluş pînă la pensie. 

turiile personajelor. Tonul expe-
rienţei intime a istoriei este dat de 
home-video-urile lui Boris şi de 
relaxarea de care dau dovadă cei 
cinci, fumînd ţigară după ţigară în 
bucătăriile micilor lor apartamen-
te moscovite. Deşi My Perestroika 
reuşeşte să spună o poveste caldă 
a tranziţiei aşa cum au trăit-o cîţi-
va oameni, pe alocuri apar scene 
stereotipizante ale vieţii cotidiene 
în Rusia şi replici care lasă să iasă 
la iveală intenţii politice. Fiecare 
eveniment major al perioadei de 
peste 30 de ani este prezentat ca 
o experienţă personală şi, în fond, 
una dintre tezele filmului este că is-
toria poate fi privită şi prin prisma 
indivizilor, trecînd dincolo de sim-
ple înlănţuiri cauză-efect sau jude-
căţi de valoare general aplicabile şi 
făcînd apel la emoţie, legînd reali-
tatea istorică de persoane, experi-
enţe sau trăiri. Nu este întîmplător 
că în centrul filmului se află Boris 
şi Lyuba, un cuplu de profesori de 
istorie care îşi amintesc cum şi-au 
trăit copilăria şi adolescenţa într-o 
lume în schimbare, între confor-
mism şi nonconformism, occiden-
talism şi tradiţionalism. 

– Radu Meza

pare un pretext pentru a prezenta 
decrepitudinea Genovei moder-
ne cu emoţie, integrînd imagini de 
arhivă cu secvenţe originale cărora 
pelicula folosită le conferă un as-
pect ireal, de dream sequence. Isto-
ria Genovei spune ceva despre cele 
două personaje (despre tinereţea 
tumultoasă sfîrşită în izolare) şi 
povestea lor oferă speranţa unei 
regăsiri a oraşului, cîndva unul 
dintre cele mai importante porturi 
europene, acum un oraş care nu 
mai are un loc al său. Dacă ar mai 
trebui adăugat ceva, Gura lupului a 
cîştigat premiul criticilor la festiva-
lul din Torino în 2009, premiul Ca-
ligari şi premiul Teddy pentru cel 
mai bun documentar la Berlinale.  

– Radu Meza

Tom (Jim Broadbent) şi Gerri (Ruth 
Sheen) au cîţiva prieteni (bătrîni şi 
ei), un fiu (deja ajuns la vîrsta a doua), 
o gradiniţă de legume (pe care nu se 
prea pricep să o cultive) şi nicio grijă. 
În mod pervers tocmai naturaleţea 
şi caracterul absolut al fericirii lor 
de cuplu tensionează cele 4 anotim-
puri prin care trece cuplul de seniori. 
Mult prea rare în existenţa cotidiană 
(şi rarissime în cinema) cuplurile 
perfecte, sincere şi fericite se cer di-
namitate. Explozia sau momentul 
în care cad măştile se fac aşteptate: 
oare Mary (Lesley Manville), amica 
“buclucaşă” va realiza cîtă nefericire, 
singurătate şi disperare duce după ea 
şi va colapsa psihic? Oare Ken (Peter 
Wight) va reuşi să îi inducă lui Tom 
tristeţile lui rezultate din nostalgii şi 
luciditate? Poate fiul lui Tom şi Gerri 
va cădea victimă acelor crime cu cu-
ţitul înfăptuite de către tineri de con-
diţie socială defavorizată care umplu 
de paranoia societatea britanică. Sau 
poate că nu.

– Cristi Mărculescu
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am fost rugaţi să ne aducem omagiul 
petrecerilor TIFF, cea mai solidă 
instituţie de la acest festival. ne-am 
hotărît s-o facem prin cîteva faze săpate 
adînc în memorie.
anca: Cînd pe la 6 dimineaţa am făcut o 
horă comună pe Bittersweet Symphony 
și cîntam cu toţii versurile în cor. Și pri-
virea extaziată a invitaţilor străini care 
dansează de parcă s-ar sfîrși lumea pe 
Boney M în clubul cu vin ieftin și miros 
de mucegai intitulat, cît de potrivit, 
Euforia.
Radu & Mark: o experienţă bahică 
alimentată de beri la 0.33, cu 
funduleţele pe cel mai comod loc 
din subsolul diesel la un party HBo 
– canapeaua “de așteptare” vizavi 
de vespasiene, înconjuraţi de tinere 
speranţe fragede și un melanj olfactiv 
de clor, urină și Paco Rabanne. la 30 de 
centimetri de un membru celebru: Mark, 
CTP și Radu în faţa celor 3 pișuare din 
diesel. un domn, înscris în cadrul ușii, 
exaltat de proximitatea faţă de maestru: 
”lăsaţi-l pe domn profesor să se pișe!”. 
Miction: Possible
laura: nu eram la aperiTIFF, lucram la 
HBo, se întîmpla prin 2005 la diesel. 
am dansat cu Chiri un dans în figuri în 
mijlocul unui cerc de apropiaţi ai festi-
valului și de guești. după o lună de la 
festival, Chiri mi-a trimis scanat pe mail 
un articol apărut a doua zi în Clujeanul 
cu noi doi în prim plan și titlul: “Chirilov 
se cuminţește?”
Cristi: de obicei apreciez distrugerea 
maximă din Club diesel. Este locul din 
care provin mare parte din amintirile de 
calitate și calibru din festival. Pe care, 
din păcate, le-am uitat.

Discovery Channel vă dă întîlnire 
luni, 6 iunie, la Meeting Point (în 
curtea Muzeului de Artă), pentru a 
urmări în premieră de la ora 21.30 
cele 10 documentare de scurtme-
traj despre poveștile unor români 
extraordinari prin pasiunile, curi-
ozitățile și spiritul lor de aventură. 
Cei zece protagoniști au fost aleși 
din sute de propuneri trimise de 
publicul din Romînia pe pagina de 
Facebook a Discovery, în cadrul 
campaniei „Oricine poate fi erou”. 
În urma jurizării de la TIFF și a 
voturilor primite pe Facebook (în 
perioada 3-11 iunie), va fi desemnat 
marele cîștigător. Premiul în valoa-
re de 3.000 de euro va merge către 
cel care a propus povestea cu cel 
mai mare punctaj. Toate cele 10 do-
cumentare vor fi difuzate în cursul 
acestui an pe Discovery Channel.
Iată mai jos poveștile următorilor 
trei „eroi Discovery”:
Florin Limbovici (34) este un 
pionier în mișcare alternativă. 
Limbox, așa cum a fost poreclit de 

astăzi de la ora 11:00, TIFF și spectatorii lui fideli își celebrează istoria comună. Expoziţia 10 ediţii de postere TIFF 
se deschide la Bastionul Croitorilor.

Expoziţie:  
10 ediţii de TIFF în postere

Nu rata ultimele bilete  
la “Autobahn”!
Între 6 și 10 iunie asistă la un spectacol exclusiv!
6 mașini, 12 actori, 18 spectatori pe seară.
doar 90 de spectatori din Cluj vor putea avea acces.
Fii printre ei, nu rata ultimele bilete la spectacolul 
“autobahn”!

Biletele se găsesc între 3 și 5 iunie la casieriile de 
bilete ale TIFF și la Meeting Point.
Preţul unui bilet este 70 lei. 

Mai multe detalii pe www.tiff.ro

Eveniment

Astăzi, concert de jazz: Tarkovsky Redux. 
Like spirit without a shadow

din patru filme ale lui Tarkovsky: 
Oglinda, Stalker, Nostalgia și Sa-
crificiul. Muzica este compusă și 
cîntată live de Lucian Ban (pian) 
și faimosul Mat Maneri (violă, vi-
olă electrică, efecte), nominalizat 
la Premiul Grammy, tot din New 
York, împreună cu Silent Strike 
(sintetizator, sound design), ge-
niul scenei de muzică electronică 
din Romînia. Scenele selectate din 
filmele lui Tarkovsky vor fi tăiate, 
mixate și proiectate live de artistul 
video Dan Băsu.

Lucian Ban este pianist și com-
pozitor newyorkez de origine 
romînă. Fundația Hans Koller și 
Ministerul Culturii din Austria 
l-au nominalizat de două ori, în 
2005 și 2006, pentru titlul de Cel 
mai Bun Muzician European de 
Jazz. A înregistrat șase albume ca 
solist pentru case de discuri din 
Statele Unite și Europa. Este lide-
rul trupei ELEVATION, formată 
din muzicieni de renume. A com-
pus muzica pentru peste 20 de 
producții teatrale, de film și balet 
și, de asemenea, pentru New York 
City Symphony Orchestra, iar în 
iunie 2001 a compus muzica origi-
nală pentru Compania de Teatru/
Dans MINUS. Partitura originală 
pentru piesa de teatru „Vulpea filo-

Cum mi-am 
petrecut 
sfîrșitul 
zilelor de 
TIFF

Eveniment

sof“, de Slawomir Mrozek, specta-
col produs de East River Comedia 
a fost nominalizată de două ori la 
prestigioasele Innovative Theatre 
Awards din New York. Cele mai re-
cente piese ale sale au fost compuse 
pentru spectacolul „Waxing West“, 
al Savianei Stănescu, de la Teatrul 
La MaMa din New York. Pentru 
mai multe informații despre artist, 
accesați www.lucianban.com.

Cei interesați de concert sînt 
rugați să scrie la adresa de mai jos 
sau să apeleze unul dintre numere-
le: t.koos.imola@gmail.com; 0744 
612 408; 0731 329 303; 0749 09 
4757. Vă așteptăm cu drag!

prieteni, este alpinist utilitar, in-
structor de escaladă și slackline, 
un sport de echilibru, de concen-
trare și de coordonare a mișcărilor. 
Pasionat de acest sport prea puțin 
cunoscut în Romînia, Florin a fost 
clasat în primii 8 la Cupa Mondială 
de Slackline 2011, de la Munchen.
Mihai Pătraşcu (42) este director 
de imagine și căpitanul velierului 
Allegro, o ambarcațiune “bricola-
tă” manual chiar de tatăl său. Aces-
ta este primul yacht romînesc care 
a cîștigat o regattă internațională – 
Odyssail 2006.
Oana Mirela Chachula (32) este 
biolog și este pasionată de aventu-
ră în stare pură, natură, alpinism, 
scufundări și fotografie. Pasiunile 
sale i-au arătat că poate ajunge în 
locuri în care nimeni nu a mai fost 
vreodată, devenind un mic explo-
rator pentru care coborîrea într-
un aven, escaladarea unui horn 
sau trecerea unui pasaj inundat 
sînt obstacole pe care le înlătură 
cu ușurință.

Discovery Channel aduce la TIFF 
10 documentare romîneşti de 
scurtmetraj 

A
stăzi de la ora 20.00 va avea 
loc un nou concert extraor-
dinar de jazz, la sala mare a 
Teatrului Maghiar de Stat 
Cluj. Lucian Ban, conside-

rat „unul din cei mai talentaţi pia-
nişti sosiţi la New York  în ultimul 
deceniu”,   revine la Teatrul Ma-

ghiar din Cluj cu o altă trupă, după 
succesele din 2009 a grupului  The 
Tuba Project, din mai 2010 a for-
maţiei The Romanian-American 
Jazz Suite şi din decembrie 2010 a 
trupei Elevation.

Muzica din concertul intitulat 
Tarkovsky Redux este inspirată 
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Must see

Excentricităţile unei blonde

C
oncertul a fost lansat pe CD 
din 2007 - „o îmbinare a 
cîntecelor de recoltă şi dan-
surilor de cătănie cu colinde 
şi cîntece religioase, a ba-

ladelor cu cîntecele de dor” şi cu-
prinde şi rarităţi, cum ar fi piese de 

F
ilmul acela de mare artă în 
care un dement (sau geniu cu 
o viziune de la care nu face 
compromisuri) trece ditai 
vaporu’ (cu aburi!!!)  peste un 

deal (împădurit cu junglă) de di-
mensiuni considerabile şi la final se 
cîntă operă este o capodoperă, este 
parte a 3x3-ului dedicat lui Werner 
Herzog (în fine, nu-i chiar 3x3 pen-

C
el mai recent film al lui Manoel 
de Oliveira (realizat în 2010, 
pe cînd regizorul avea 101 ani), 
e o adaptare straniu de fidelă 
după o nuvelă scrisă înainte 

de 1900 de Eça de Queirós. Un tînăr 

evantaiul şi se îndrăgosteşte de ea pe 
loc, iremediabil şi inexplicabil. Băr-
batul o curtează după toate regulile 
unui amor care i s-ar părea demodat 
chiar şi lui Sile Dinicu: o invită la re-
staurant doar după ce primeşte acor-
dul unchiului femeii şi se sărută pe as-
cuns sub portiş, ea cu un picior ridicat 
în aer, întocmai ca într-o pastişă după 
foiletoanele de dragoste. Mai depar-
te, personajele recită cu afect poezii 
întregi de Pessoa în interioare cîndva 
elegante şi acum roase de igrasie, iau 
parte la concerte de harpă ţinute de 
fete bătrîne, au certuri zgomotoase în 
timp ce iau cina, în general trăind în-
tr-un travesti de romantici întîrziaţi 
cu vreo 200 de ani. În ciuda premisei 
de poveste prăfuită, Excentricităţile... 
e un text pertinent şi asumat despre 
dragoste, dorinţă şi alţi elefanţi tema-
tici ignoraţi de mulţi contemporani, 
montat blajin şi hipnotic de old scho-
ol, instituţie la a cărei apariţie Mano-
el de Oliveira a contribuit, oricum, 
din plin. 

– Mark Racz

3×3

Werner Herzog: Fizcarraldo

avocat, Macario, călătoreşte cu tre-
nul şi îi povesteşte unei pasagere oar-
be o poveste de dragoste prin care a 
trecut. Într-o după amiază, după ce se 
ridică de la masa de scris, vede pe fe-
reastră o tînără femeie jucîndu-se cu 

tru că avem şi un documentar bonus 
care, ce să vezi, este despre Klaus 
Kinski, protagonist aici şi care a fost 
o sursă de inspiraţie şi nervi colosa-
lă pentru domnul Herzog) şi va rula 
la TIFF într-o variantă restaurată 
digital. Deci nu rataţi ocazia unei 
(re-)vizionări.

– Cristi Mărculescu

InterogaTIFF

Violistul Răzvan Popovici, directorul Festivalului SoNoRo de la 
Bucureşti şi a multor alte festivaluri similare din lume, şi-a pus 
în gînd să-i facă pe toţi iubitorii de film să iubească şi muzica de 
cameră. În această seară, de la ora 19:00, la Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei, creatorul Festivalului SoNoRo şi alţi doi muzicieni 
– Mara Dobrescu (pian) şi Cristian Nas (violă), vor da concertul 
“Songs and Dances of Life”, special creat pentru transilvăneni. 

SoNoRo, un omnibus muzical

Franz Liszt, o melodie slovacă, un 
dans ruten ameţitor sau fragila me-
lodie ungară a lui Franz Schubert. 
Inedită va fi îmbinarea muzicii 
de cameră cu proiecţiile video ale 
artistului Andu Dumitrescu, un VJ 
foarte provocator. Muzicienii de 

la SoNoRo sînt pentru prima dată 
la TIFF, în schimb TIFF a fost de 
două ori la Festivalul SoNoRo.

Cum ați ajuns să îmbinați mu-
zica de cameră cu folclorul?
Am creat proiectul în 2007 cînd 
Sibiul era Capitală Culturală Eu-
ropeană și ne-am gîndit cum am 
putea celebra, cum am putea de-
scrie muzical zona și cum Clujul 
nu-i departe, am ajuns cu Tudor 
(Giurgiu n.r.) la concluzia că se 
potrivește. De fapt, toată muzica 
este inspirată din folclor. Bartok, 
Enescu, Ligeti – toți au cules mu-
zică și nu doar din spațiul tran-
silvănean, ci european. Deci totul 
se leagă foarte, foarte bine. Avem 
și cîteva piese care nici nu au fost 
stilizate de Bartok, ci doar culese.
Cristian Nas: Eu cînt Enescu, o 
piesă solo pentru vioară. M-am 
încumetat să o cînt pe violă. E 
dintr-un ciclu, singura piesă 
solo scrisă de Enescu. Viola e un 
instrument mai liniștit, dar noi 
facem un pic de revoluție cu el.
Răzvan Popovici: În plus, e anul 

Liszt și se celebrează în întreaga 
lume. Pentru prima dată avem 
în program “Romance oublie” de 
Liszt, o piesă care se potrivește 
foarte frumos, o piesă tîrzie, 
aproape transcedentală, cu niște 
acorduri chiar de Radiohead. 
Pianista va mai cînta o piesă solo 
de Ligeti. (Gyorgy n.r.) Ligeti e 
clujean.

Ați legat muzica de cameră de 
TIFF cu ajutorul proiecției 
video a lui Andu Dumitrescu. 
Cum va fi?
Andu Dumitrescu: Va fi jazz, im-
provizație! Un jam session visual 
cu ei. Există o bază, pentru că noi 
am avut de curînd o “întîmplare” 
în Germania și de acolo pornește 
și ce se va întîmpla aici. 
Răzvan Popovici: Chiar și la So-
NoRo elementul surpriză e foarte 
important. Este foarte interesant 
de văzut fiindcă poate să o ia în 
două direcții. Poate să fie clasic, o 
proiecție care arată frumusețile 
spațiului transilvănean, dar după 
cum îl știu că e un provocator, n-o 
să facă așa. Cu siguranță va pro-
voca și va face tot felul de aluzii. 
Va apărea un Trabant zburător în 
proiecție, un fel de covorul ferme-
cat al lui Aladdin.

Cum e să concertați la Cluj, 
unde se spune că e cel mai exi-
gent public din țară?
Răzvan Popovici: SoNoRo e un 
festival personal, nu e un fes-
tival uriaș, unde servim name 
dropping. Nu e ceva unde te duci 
neapărat să fii văzut. E interesant 
că prin muzică de cameră am 
reușit să atragem și să interesăm 
o droaie de cercuri din societa-

te, de la highest-highest, pînă la 
melomani, pînă la tineret, pînă la 
bussines – în cinci ani numai. Am 
reușit să deschidem cu muzica 
de cameră o droaie de suflete și 
minți, iar asta e o chestie foarte 
frumoasă, nu e un horror movie. 
Se lucrează cu ustensile foarte 
fine și subtile, de calitate, ceea ce 
în România e o mare problemă. 
Acum am trecut de faza de con-
strucție. Cum e și TIFF-ul. 

Ați concertat şi în străinătate, 
care e diferența?
Răzvan Popovici: Eu fac un festi-
val în Germania, de opt ani, și am 
făcut acolo un program cu compo-
zitorii din spațiul est-european. 
Cumva chiar se suprapune cu ce 
facem acum. Cel mai mare succes 
l-am avut în Elveția și în Bavaria, 
Germania. Aplauzele contează 
întotdeauna, dar nu te poți baza 
pe aplauze. La București, la Ate-
neu, toate concertele au stan-
ding ovation și nu toate merită. 
Acolo, cum cîntă cineva repede și 
briliant, sare sala în sus “Bravo! 
Bravo!”. Ca artist, trebuie să ai o 
relație sănătoasă cu aplauzele. 

Dacă ar fi să ilustrați cu acest 
concert -“Songs and Dances 
of Life”- un film, pe care l-ați 
alege?
Răzvan Popovici: Trilogia lui Ale-
jandro González Iñárritu (Amores 
perros, 21 Grams și Babel n.r.), 
adică un Iñárritu mai binedispus. 
Sau Magnolia (de Paul Thomas 
Anderson). 
Cristian Nas: E ca un lungmetraj 
făcut din scurtmetraje.

– Raluca Bugnar
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DoR la TIFF

Înainte  
de toate

V
ineri dimineaţă au fost nori în 
Cluj. La Meeting Pointurile 
TIFF se vorbea despre ploa-
ie, spunîndu-se că e inevitabi-
lă, dar sperîndu-se că nu e.

În Piața Unirii, pregătirile pen-
tru deschiderea festivalului au în-
ceput pe la 8 dimineața. Ecranul fu-
sese montat de joi (rămînea numai 
să fie ridicat pe seară), iar vineri 
era ziua în care vreo 50 de oameni 
au montat corturile sponsorilor și 
partenerilor, grădinița pentru piti-
cii cinefililor și TIFF Lounge-ul dar 
au și rezolvat alimentarea pieței cu 
apă și curent. 

Cezar și Andrada, doi dintre vo-
luntari îmbrăcau cu bannerele ro-
șii ale festivalului butoaiele cubice 
cu apă folosite la fixarea corturilor. 
După 1, soarele a început să ardă și 
zumzetul din corturi a crescut: se 
bătea în podele, se dădeau găuri, se 
aspira, se striga: „unu, doi, trei și!”

Sebastian Crucin, un economist 
de 35 de ani în tricou și teniși, cu 
mai multe șiruri de chei atîrnate la 
blugi coordona lucrările și oamenii, 
nelăsînd telefonul din mînă. S-a 
ocupat de logistică în Piața Unirii 
și anul trecut. Provocarea era ca 
pînă la opt și-un pic seara Piața să 
fie gata de deschidere, cu scaune-
le verzi din plastic așezate pentru 
proiecție. Anul trecut au fost aș-
teptați 1.000 de oameni și au venit 
1.400. Anul ăsta se așteptau cel pu-
țin 1.500. Sebastian era sigur că se 
va trece de 2.000. Şi că va ploua.

– Gabriela Pițurlea

D
ramoletă poloneză amplasa-
tă parţial în mediu virtual şi 
centrată pe un exemplar de 
emo masculin şi pe ai săi pă-
rinţi urcaţi prea sus pe scara 

socială. Omolog central-european 
mai puţin îndrăzneţ sau conceptual 
decît Ch@troom-ul lui Hideo Naka-
ta. Poveste tristă despre cum banii nu 
aduc fericirea, internetul nu aduce 
salvarea şi, mai ales, despre cum ar 
trebui să fim deosebit de îngrijoraţi 
de soarta tineretului. Sună trist, jal-
nic şi răs-făcut deja, dar debutul lui 

La ediția aniversară a Festivalu-
lui Internațional de Film Tran-
silvania, Festivalul SoNoRo din 
București, unul dintre cele mai 
originale proiecte de muzică cla-
sică din Centrul și Estul Europei, 
aduce la TIFF un concert cu totul 
special: Songs and Dances of Life, 
programat astăzi, sîmbătă, 4 iu-
nie, de la ora 19:00, la Muzeul 
Etnografic din Cluj-Napoca, lo-
cul în care Franz Liszt concerta în 
oraș în 1846.

Un proiect muzical inspirat 
chiar de rădăcinile zonei multi-
culturale a Transilvaniei, spațiu 
de conviețuire pentru romîni, ma-
ghiari, germani, slovaci și ucraini-
eni, Songs and Dances of Life este, 
după cum declară chiar muzicie-
nii (Mara Dobrescu - pian,  Cris-
tian Nas - violă,  Răzvan Popovici 
- violă, Andu Dumitrescu - VJ), „o 
îmbinare a cîntecelor de recoltă și 
dansurilor de cătănie cu colinde și 
cîntece religioase, a baladelor cu 
cîntecele de dor”, care cuprinde 
și rarități, cum ar fi piese de Franz 
Liszt, o melodie slovacă, un dans 
ruten amețitor sau fragila melo-
die ungară a lui Franz Schubert.

Gîndit și creat ca o celebrare a 
identității culturale transilvăne-
ne dedicate publicului clujean, 
spectacolul Songs and Dances 
of Life prezintă într-o lumină cu 
totul nouă creații ale unor perso-
nalități muzicale extrem de legate 
de istoria și tradiția Clujului, con-
struind astfel un dialog muzical 
atemporal între curente, naționa-
lități și stiluri.

Biletele se pot cumpăra de la 
casele de bilete ale festivalului, 
prețul unui bilet fiind 15 lei.

Concert Eveniment

SoNoRo:  
Songs and 
Dances of Life

Wasted Youth

Camera 
sinucigașilor

Jan Komasa este suficient de atent 
la detalii încît să transceandă ocazio-
nal locurile comune din scenariu. De 
la ifosele junelui (care este şi emo şi 
gay, combinaţie nefastă pentru orice 
liceean din Polonia sau de oriunde) la 
mofturile pline de importanţă ale ta-
tălui politician şi mamei corporatiste, 
de la realitatea virtuală plină de copii 
psihotici de bani gata pînă la dialogu-
rile cu psihiatrul şi detaliile costume-
lor virtuale, toate susţin admirabil un 
efort regizoral contemporan. Un film 
care nu caută musai simpatie (ar fi 
destul de greu simpatizabil cu absolut 
toţi cei implicaţi, mult prea ocupaţi 
cu posing cultural şi metehne de ţără-
noi îmbogăţiţi de capitalism), ci înţe-
legere a unei mecanici letale.

– Cristi Mărculescu 

lansăm #6
În curând
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C
onsidering the bumper crop 
of Romanian films in last 
year’s Cannes – Aurora, The 
Autobiography of Nicolae 
Ceausescu (Autobiografia 

lui Nicolae Ceauseşcu) and Tues-
day, After Christmas (Marţi, după 

Romanians in Cannes 2: Cătălin Mitulescu
that made the cut, Loverboy, in Un 
Certain Regard, is nothing special.

Are international expectations 
too high? Undoubtedly. Would 
Loverboy have made the grade if 
it weren’t Romanian? Probably, 
but it’s a pointless and impossible 
question. More relevantly in this 
case, expectations were cautiously 
optimistic because Mitulescu’s The 
Way I Spent the End of the World 
(Cum mi-am petrecut sfârsitul lu-
mii) has a certain charm and intelli-
gence. Also, Loverboy reassembled 
the cast and some crew from Flo-
rin Şerban’s If I Want to Whistle, 
I Whistle (Eu când vreau să fluier, 
fluier), which Mitulescu co-wrote 
and produced. Newcomer George 
Piștereanu gave a simmering per-
formance in that film, plus Ada 
Condeescu, in a small role, revealed 
glimpses of real promise. The good 
news now is that, despite an under-
written role in Loverboy, she proves 
herself to have genuine screen 
presence. Unfortunately, the writ-
ing doesn’t go deep enough into 
who she is and why her vulnerabil-
ity manifests itself in quite this way.

I’m assuming  that  Piștereanu’s 
frigid presence in Loverboy comes 
from Mitulescu’s vision of the 
character. Luca, the loverboy of the 

I
t is an odd irony of the annual 
festival circuit that the trail le-
ads directly from Cannes to Cluj 
– two festivals that could hardly 
be more different. Cannes is the 

richest festival in the world; Cluj 
one of the bravest. Cannes loves the 

From Cannes to Cluj

great names; Cluj is exciting because 
it seeks out the new and unknown – 
it’s all discovery, challenging us with 
artists and titles of whom we haven’t 
yet heard.   Cannes attracts all the 
most pretentious people in the mo-
vie world (though there are nice 

ones too); the excitement of Cluj is 
the unaffected, uninhibited enthusi-
asm of its youthful audience, devou-
ring films all day and partying throu-
gh the night. Cluj is much more fun.

Cannes 2011 seemed, though, 
to herald a new spirit in cinema, 

title, is an emotionally shut down 
young man: to a certain degree he 
has to be, since his main occupa-
tion is getting women to fall in love 
with him so he can sell them into 
prostitution. Yet it’s difficult to 
place the weight of an entire movie 
on the back of someone who has no 
expression in his eyes. Luca looks 
after his aged grandfather (Ion 
Besoiu), which I suppose is meant 
to humanize him, but such a sce-
nario has been done to death, and 
ultimately gives us no more insight 
into character than the guy’s tat-
toos or sunglasses.

The film’s pressbook quotes Mi-
tulescu talking about the amount 
of research he did into the real-
life counterparts of these people, 
loverboys and their victims living 
in the sticks with few opportuni-
ties for amusement. Background is 
great, but unless a writer can distil 
real personalities into cinematic 
vessels, no amount of research can 
make up the void. And that’s the 
problem here: Loverboy may un-
cover a real situation but it fails to 
address it, leaving audiences as far 
removed from these people as Luca 
is detached from his emotions.

– Jay Weissberg

Crăciun) – the 2011 edition seemed 
much more modest. This isn’t a 
sign for people to worry, although 
last month I could almost hear the 
hand-wringers crying out: “Oh my 
God, the Romanian New Wave is 
petering out!!” So Cannes perhaps 

turned down one or two features, 
which will doubtlessly pop up in 
Locarno, or Venice, or Toronto: no 
big deal.  Yearly consistency isn’t 
achievable nor expected. The real 
problem this Cannes, from the Ro-
manian angle, was that the one film 

and overall the films were marke-
dly better for it. There was a sen-
se that filmmakers were trying to 
come to grips with a world that 
they see in social, moral and eco-
logical collapse. They touched on 
cosmic destruction (Von Trier’s 
Melancholia, Malick’s The Tree of 
Life). They dreamed of sincerely 
good people successfully battling 
the establishment (Kaurismaki’s 
Le Havre, Robert Guédiguian’s 
Les Neiges de Kilimanjaro, the 
Dardennes’ The Kid With the 
Bike), or well-principled mon-
sters slaughtering the bad (Bru-
no Dumont’s Hors Satani). There 
was no respect for establish-
ments (Moretti’s Habemus Papa). 
It was energising and cathartic. 
And now we have Cluj.

There is no escaping a cloud over 
the start of TIFF 2011: we are wi-
thout Alex Leo Şerban, who died at 
51 on April 9.

Alex Leo and I first met, with 
Mihai Chirilov, at the Venice fes-
tival around 2000. We laughed 
a lot and were firmly bonded 
ever after.  In 2001 he introdu-
ced me to Cristi Puiu and Stuff 
and Dough, and thereby initiated 
my curiosity and enthusiasm for 
Romanian culture and the new 
Romanian cinema. Without him 
I would probably not be in Cluj 
today.  I was not the only one to 
come under his benign but ir-
resistible influence.   Romanian 
cinema could never have hoped 
for a better and more convincing 
international ambassador, or 

the tyro film-makers for a better 
mentor.   For five years he was a 
key guest at the Romanian Festi-
val in New York.

As well as a passionate autho-
rity on films, he was visual artist, 
essayist and literary critic. He 
translated W.H. Auden and Samuel 
Beckett into Romanian (no sim-
ple undertaking), and his book on 
von Trier (with Mihai Chirilov and 
Ştefan Bălan) merits international 
translation.

His tastes in film were catholic 
– genre as well as classic – and his 
opinions unpredictable, but always 
rationalised unarguably, which 
made him a formidable jury mem-
ber. He was an unequalled panellist 
on the various seminars on Roma-
nian film in Bucharest and at TIFF, 
with an unusual gift for shaping 
and summarising a discussion and 
unfailing respect for the opponent 
(who would nevertheless in the 
end usually find himself demolis-
hed in the argument).

All these gifts were embodied in 
a person of incomparable charm 
and fun. The broad smile and sear-
ching eyes behind the spectacle 
lenses were in a state of constant 
animation. He talked fast and you 
never knew if the next thought 
would be wise, witty or outrageo-
usly wicked. We miss him a lot, but 
he won’t be entirely absent from 
TIFF: he has left his indelible mark 
on Romanian film and culture - and 
on all of us who were proud to be 
his friends.

 – David Robinson

Photo by: Vlad Gherman 

Loverboy
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What were the greatest chal-
lenges for you working in 3D?
Wim Wenders: The thing was: 
nobody could really tell me much 
about it. The few people who 
worked with the medium had 
worked under rather different 
conditions. I had the 3D pioneer 
in Europe at my side, Alain Der-
obe, but he had also never done a 
feature film in 3D before. But he 
also knew a lot about the physi-
ological aspect of 3D which was 
utterly important. The challenge 
was to find a different approach 
to 3D. Instead of that “blockbust-
er attraction” feeling, Alain and 
I wanted to create a very natural 
style, a total ease of looking at 
things, so that the film could be 
elegant and fluid and you would 
forget after a while that it was in 
3D. The biggest problem was stro-

Wim Wenders on His 3D 
Homage to Pina Bausch

boscoping. Our dancers would 
often move quickly, and that is 
difficult in 3D. Every little flaw 
in shooting on film is magnified, 
even quadrupled in 3D. 
What is it about the Pina 
Bausch’s Tanztheater that par-
ticularly lent itself to 3D?
WW: The key element of dancers is 
space. With each step, each gesture 
they conquer space. A flat screen does 
never do it justice. And especially for 
Pina’s playful, tender, “human” kind 
of dance, without access to “space 
itself” you are not in the same room, 
not in the dancers’ realm. Dance and 
3D, that is a marriage made in heaven.
Can you see continuing with 3D 
for future projects?
WW: It could be hard to go “back 
to normal” now. I must say I am 
bit addicted to 3D. I have made an-
other two short films in the format. 

Wim Wenders’ 3D dance documentary 
Pina screens at TIFF on Saturday evening. 
Martin Blaney spoke with the director 
about entering uncharted territory in the 
making of this film.

Director Matías Bize (La vida de los pesces), director Michael 
Madsen (Into Eternity), director Fernando Léon de Aranoa, 
director Miruna Coca-Cozma (Our School) and Romanian fashion 
designer Doina Levintza.

They arrived in Cluj…
It might be interesting to see what 
happened to the flat image and my 
perception of it, if I go back. But 
right now I would rather go on in 3D 
because I have the feeling that I’ve 
only just scratched the surface of 
what is possible, and have not even 
looked into storytelling.

– Martin Blaney
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A
fost odată ca niciodată un 
filmuleţ sexy care se inti-
tula Orgy of the Dead. Acel 
odată (ca niciodată) fiind 
anul 1965, putem dedu-

ce din start trei chestiuni despre 
această orgie a morţilor. Primo: 
că mai toate filmele din deceniile 
6 şi 7 cu “orgy” în titlu filmului nu 
conţin suficientă orgie. Mai exact 
este vorba de o orgie conceptuală 

D
iego e părăsit la altar de lo-
godnica lui şi decide să se 
întoarcă în orăşelul în care 
a crescut pentru a se reface 
emoţional. E însoţit de verii 

lui, Julian, un amorez de weekend 
fără nicio captură romantică, şi de 
Jose Miguel, care e sub tratament 
pentru depresie (sau oricum, boala 
aceea misterioasă care face un tip 
de 30 de ani să aibă breton de emo 
şi să vorbească rar şi încet). Diego o 
reîntîlneşte pe Martina, fosta lui iu-
bită din liceu, iar în peisaj mai apare 
un beţiv care în urmă cu 20 de ani 
le-a fost mentor celor trei şi care 
acum trebuie să gestioneze faptul 
că fiică-sa e prostituată. Primos e o 
un film cu nimic mai prejos, ca ritm, 
poante şi valori de producţie, decît 
oricare comedie romantică hoo-
lywoodiană a la Rob Reiner despre 
bărbaţi atletici care sînt capabili de 
mai mult afect decît într-un livret de 
operă. Multiplele complicaţii comi-
ce îi scot în faţă pe verişori, care-şi 
rezolvă carenţele emoţionale prin 
gaguri (cu găini, sărituri în mare şi 
bere), declaraţii de amor sub clar 
de lună (în sensul că astrul efectiv 

U
na dintre plăcerile excen-
trice ale TIFF-ului de anul 
acesta, Kyonyû doragon: 
Onsen zonbi vs sutorip-
pâ 5 – adică literalmente 

Dragonul cu ţîţe mari: Zombi de 
la băile termale versus cvintetul de 
stripteuze, e un comentariu cross-
genre în care horror-ul se-ntîlneş-
te cu softcore-ul fetişist japonez 

Ce se întîmplă documentarule?

Orgia Morţilor + Tata a făcut filme erotice

adicătelea de o perindare de diver-
se dudui la bustul gol şi bikineu mi-
nuscul în partea posterioară. Care 
dansează într-un cimitir (pentru 
a-şi ilustra păcatele din timpul vie-
ţii?) şi care sînt ulterior pedepsite 
(nu în sensurile acelea sexuale la 
care ne gîndim cu toţii) de nişte 
musculoşi în fustanele peplum-ice. 
Secondo: că mai toate filmele din 
cinema-ul de serie B sexploitaţio-

nal care utilizau “dead” în titlu fil-
mului nu conţin zombie veritabili. 
În al treilea rînd, ce-a scandalizat 
din temeliile lor pudibondele Sta-
te Unite nu era cîtuşi de puţin ob-
scen şi scandalos. Avem de-a face 
deci cu un film care dacă ar fi făcut 
rabat de la timpi morţi vag erotici 
(dansurile cu nuditate parţială) ar 
fi putut dezvolta un plot cam la fel 
de debil ca Plan 9 from Outer Spa-

ce. Că doar au la comun marele şi 
ilustrul nume al lui Ed Wood… care 
a scris şi romanul din care provine 
şi scenariul pentru această non-or-
gie a fantomelor nurlii. Chiar dacă 
Wood nu l-a regizat, intrăm totuşi 
în teritoriul acela al filmelor cultis-
sime tocmai pentru că sînt suficient 
de infecte/ratate/penibile încît să 
ofere spectatorului hohote consi-
derabile de rîs. Şi cum orice cinefil 
autentic are kino-ştiinţe cel puţin 
medii din cutia cu rebuturi mitice 
ale cinema-ului non-hollywoodian 
şi non-arthouse, Orgy of the Dead 
este un must-see. Mai ales că vine 
la pachet cu un documentar des-
pre A. C. Stephen (aka Stephen C. 
Apostolof) care a fost “tată a trei 

copii şi al sexploitationului”. Dad 
Made Dirty Movies este oricum 
numai bonus gratuit nu: excelează 
acolo unde filmul regizat de prota-
gonistul documentarului ratează 
(story) şi pe lîngă anecdote şi re-
pere istorice despre industria de 
cinema subversiv, ieftin, plin de 
pepturi dezgolite şi plot-uri creti-
ne, oferă povestea unei vieţi cum 
nici măcar Hollywood-ul nu ar fi 
putut scorni. Deci domnul Aposto-
lof ajunge dintr-un lagăr de prizo-
nieri politici din Bulgaria natală în 
Istanbul, intră în Legiunea străină, 
emigrează în Canada şi next step… 
HOLLYWOOD.

– Cristi Mărculescu

Piaţa Unirii

Verii

ocupă jumătate din cadru) şi mici 
vignete despre ce mai înseamnă să 
fii azi bărbat, verişor, soţ, camarad, 
tată sau cîntăreţ amator de şlagăre 
Backstreet Boys. Acesta e al treilea 
film cu care Daniel Sanchez Arevalo 
vine la TIFF, după Azuloscurocasi-
negro acum vreo trei ani, şi Gordos 
care anul trecut a cîştigat premiul 
publicului. Sînt toate şansele să se 
întîmple acelaşi lucru şi cu Primos, 
poate cel mai feel good movie de la 
TIFF-ul curent, o celebrare Hango-
ver-iană a bărbatului actual.

– Mark Racz

Umbre

Zombie cu ţîţe mari

(pink film). Cinci femei (construi-
te ca stereotipuri ale culturii fetiş 
japoneze), lucrează într-un strip-
club falimentar dintr-o staţiune 
termală aproape pustie. Sub ca-
bina lor de machiaj se află nişte 
catacombe în care una dintre ele, 
o loli-goth-meido, evident pasio-
nată de ocultism, găseşte, printre 
altele, Cartea Morţilor din care 

citeşte accidental o incantaţie ce 
transformă toţi morţii în zombi şi 
grupul gung-ho de stripteuze tre-
buie să oprească invazia morţilor 
vii (unii dintre ei capabili chiar să 
folosească beţişoare pentru a de-
vora elegant cadavre cu tăiţei).

Regizorul Takao Nakano, acest 
Comisar Moldovan al porno-ului 
japonez, folosește filmul și ca ve-
hicul pentru o înșiruire de refe-
rințe la propria carieră (ca regi-
zor, scenarist sau actor în horror 
și softcore) în industria pink film 
sau la cinematografia internațio-
nală. Precedat de titluri ca Exor-
Sister (viol cu tentacule), Sumo 
Vixens (sumo topless), Whore 
Angels sau Sexual Parasite: Killer 
Pussy (care apare în seria de do-
cumentare BBC Japanorama rea-
lizată de Jonathan Ross), Zombie 
cu țîțe mari e o adaptare după un 
manga, așa cum le șade bine pro-
ducțiilor japoneze, cu megastarul 
pink film și mainstream Sora Aoi 
în rolul protagonistei, o tsundere-
cowgirl ușuratică. Un ultim deta-
liu: pelicula ar putea fi presărată 
cu un număr considerabil de sec-
vențe 3D pe ici-colo, prin puncte-
le esențiale.

– Radu Meza
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10 ediţii in 10 portrete

Regizorul român

A
fost odată ca niciodată o vre-
me cînd noul val se referea 
doar la o altă tranşă de emi-
granţi căpşunari care o lua 
spre Spania… Pe atunci, în 

2002, TIFF-ul nici dacă se scobea în 
cele mai ascunse cotloane ale spiri-
tului său cinefil, tot nu găsea un film 
românesc care să fie demn de luat în 
seamă. Măsura pentru “transgresi-
vitate” erau încă ţîţele Lordanei din 
A doua cădere a Constantinopolului 
iar criticii români “seniori” abia ter-
minaseră de ferfeniţit Marfa şi banii 
pe motiv că se vorbea prea urît… Ei 
bine, dragii babei, pe timpurile alea, 
regizorii români wannabe de 30 şi 
ceva de ani, afabili şi modeşti, fra-
ternizau la clubul 30 + într-o soli-
daritate cleioasă, în ton cu podelele 
îmbibate de berea oferită cu genero-
zitate pe gratis…

Dar a fost sau n-a fost nevoie 
decît ca un domn melancolic și al-
coolizat să fie purtat de la un spital 
la altul și ca un avorton să cadă pe 
faianța unei băi insalubre de hotel 
ceaușist ca ei să prindă aripi. Acum 
sînt “hot commodity”. 

Modestia s-a mai disipat; acum 
mulțumesc rareori festivalului că 
i-a invitat cu filme în selecție: pen-
tru ei e un dat să fie aici, ba chiar fac 

Clujului o onoare (vin direct de la 
Cannes, ce vreți). Nu contează că 
regizori străini de calibru similar 
nu știu cum să le mai mulțumeas-
că organizatorilor, live sau în scris, 
printr-un email de rigoare post fes-
tival... Duse sînt vremurile în care 
tot ce cereau era puțină atenție și o 
bere, două, moca: acum au mai tot 
timpul ceva de comentat: de pildă, 
că proiecția a fost jalnică (fideli na-
turalismului, ei folosesc chiar și cu-
vinte mai dure), cu toate că filmul 
le-a fost ales pentru deschidere, iar 
sala i-a aplaudat la scenă deschisă... 
Se mai plîng că cutare om din frun-
tea TIFF a zis despre film că e așa 
sau așa (cel mai grav, “o comedie de 
public”), cînd acesta este, evident, 
o peliculă importantă de autor. Se 
lamentează că berea e prea caldă și 
nu suficientă, că sunetul e înfundat 
și că așa ceva la Cannes nu li s-a înt-
împlat. Că primesc trei zile de caza-
re în loc de patru și, că, vezi doam-
ne, camera de hotel e prea mică, 
prea puțin luminoasă, prea departe 
de centru (vorbim de Cluj, unde 
în zece minute ai ieșit cu mașina 
din oraș) sau că stau pe palier cu 
X sau Y, inamicul lor de generație. 
Există cîțiva care îmbrățișează, 
fără rezerve, festivalul, mai ales 

grație sălilor arhipline și vibe-ului 
de la premieră, pe care îl invocă 
precum o mantră atunci cînd filmul 
lor face, în țară, o rețetă de 2000 de 
spectatori. Unul chiar a fost atît de 
impresionat, încît a produs spo-
tul festivalului pe banii companiei 
sale, drept cadou și apreciere pen-
tru TIFF și publicul său.

Dusă e inocența de început cînd 
toți conviețuiau și chefuiau sub 
aceeași umbrelă, într-un club de-
loc fițos. Între timp, competiția 
dintre ei i-a izolat într-atît încît 
atunci cînd reușești să-i strîngi la-
olaltă preț de un panel în aceeași 
sală, poți să-ți zici Iosefini. Acum 
cei mai mulți vin cu un alai, cu ar-
mata lor de ultrași/adoratori care 
le pregătesc dinainte traseele ca 
să nu se intersecteze. Dar această 
poză durează, de obicei, o zi două, 
după care se ard ca moliile la en-
tuziasmul contagios: așa că, în loc 
să se bată cu pumnii, în piept, îm-
brățișează mulțimea. Poate că simt 
că o minune (cum e “noul val”) nu 
poate dura la nesfîrșit și coboară pe 
pămînt, plini de solicitudine, doar-
doar vor mai cîștiga ceva puncte la 
simpatie… înaintea concurenței.

– Anca Gărdinariu


