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Prezentat de:

C a şi chintesenţa interogaţiilor 
despre cel mai mare-impor-

tant-controversat-adulat-(di)si-
mulat-eluziv... artist, i.e. interpret, 
poet, profet, proscris, activist, 
mister, impostor, cameleon (vezi 
şi genericul filmului) pop-cultu-
ral al ultimei jumătăţi de veac. Şi 
cel care a jucat într-o capodoperă 
a anilor ’70 (Pat Garrett & Billy 
the Kid) un personaj improbabil/ 
perfect numit Alias. I’m Not There 
e, dincolo de povestea ultra-ştiu-
tă cu 6 personaje (+un regizor) în 
căutarea unui Dylan, filmul unui 
fan(atic) a cărui familiaritate cu 
subiectul e enciclopedică şi com-
parabilă doar cu admiraţia – atent 
analizat/ intelectualizată, însă. Mai 
e şi un formidabil exerciţiu for-
mal/ semantic ce prinde perfect 
şi întoarce pe toate părţile esenţa 
volatilă a unui om care a fost, pe 
lîngă cristalizarea vocii unei (mai 
multor?) generaţii, într-o perpe-
tuă mişcare, metamorfozîndu-se 
surprinzător de fiecare dată cînd o 
etichetă stătea să i se lipească. •

Carmen mezinCesCu

Sprijiniți Muzeul de Artă: 
Proiecția de caritate I’m Not There
„Cine ești tu, domnule Dylan?” era una dintre întrebările ușor caustice din Masculin Féminin-ul lui Godard. Într-
un fel, pariul lui Todd Haynes e tocmai ocultarea răspunsului.

Expoziție foto 
Astăzi la or 19.00 are loc la 
Muzeul de Artă vernisajul 
expoziției Still Sound a fotogra-
fului Cosmin Bumbuț, părintele 
tuturor posterelor TIFF de pînă 
acum. E momentul să vă întîlniți 
cu artistul la el acasă.

Pagina 6

InterogaTIFF
Aflați despre uimitoarele aven-
turi ale lui Kenedi (cel din viața 
reală) povestite de un cîștigător 
al Ursului de Aur.

Paginile 10, 12
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R omânii noștri s-au dus la drive in cu jeep-ul, ceea ce este lău-
dabil, însă au parcat în primul rînd fără să le pese că alții, cu 

mașini mai mici și mai modeste, au fost nevoiți să vadă concertul 
de afară, cu un sunet aproximativ, în condițiile în care tot schepsisul 
și minunăția era să stea în mașină. Le amintim acestor domni că la 
TIFF nu dimensiunea contează, ci calitatea sunetului și a imaginii.

Aseară la Heima echipa de la AperiTIFF a încercat să beneficieze de 
8 minute (că mai mult n-am avut cum) de vizionare în pace. Și tocmai 
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Echipa AperiTiff

Lucruri care nu se fac
cînd sufletele noastre se înălțau la cer și începeau să se bălăcească 
extatic în muzica lui Sigur Rós, două domnișoare ajunse mai tîrziu au 
aterizat în spatele nostru. A început să le sune telefonul (disonanța 
era biciuitoare), să răspundă („Am ajuns la film, da… păi n-avem 
loc… păi nu putem să stăm în picioare atîta… blablabla…. Hai că nu 
mai pot să vorbesc”) după care au început să tîrîie scaunele (de fapt 
chiar ușoare) pe pietriș prin spatele nostru. Cînd o să iasă românul 
din somnambulismul și ignoranța la tot ce e în jurul lui? 

Dacă ești la Open Air nu înseamnă că poți să filmezi compulsiv și 
să dai fumul în nasul celui de lîngă tine. De fapt, se aplică aceleași 
reguli ca la orice cinema. Nu poți să vorbești nestingherit la telefon. 
Chiar dacă ești la masă la o crîșmă nu înseamnă că poți vorbi tare sau 
că ai voie să te hlizești zgomotos cu prietenii. Ai spațiul din interior 
pentru asta. Nu obtura ecranul, lumea a venit aici să vadă un film. •

Un film cu un ritm lent, egal cu sine, care pare a veni dintr-o 
altă lume, dintr-un timp constituit din goluri și tăceri care nu 

neliniștesc, ci, dimpotrivă, susțin afirmația regizorului Jose Luis 
Torres Leiva: „Îndrăznesc să spun că este un film despre plimbări: 
mentale, virtuale, pe jos, cu mașina, cu ferryboat-ul...” Viețile ce-
lor patru personaje (Ana, Toro, Veronica, Marta) încep în punctul 
în care se termină momentele de evaziune, de răgaz sau de simplă 
hoinăreală, toate înțelese ca forme ale rătăcirii într-o lume izolată, 
care îi îndepărtează și însingurează pe cei prinși în ea. O radiogra-
fie a poveștilor mărunte, prinse în zile identice, aceleași drumuri și 
gesturi, o viață care se desfășoară pe repeat și care, cu toată linearita-
tea sau previzibilul din fundal, impresionează și provoacă privitorul 
prin naturalețe și simplitate. Totul într-o manieră discretă, care nu 
caută cu orice preț să emoționeze, ci obține efectul tocmai prin lipsa 
intenționalității, prin poeticitatea imaginii și lentoarea poveștii. •

– alexandra ConsTandaCHe

Cerul, pămîntul și ploia
Competiție

Nu ştiu dacă este o veste bună sau proastă. Cert este că tărîmul 
Kazahstanului este cam aşa cum l-a descris Borat. Eminamente 

rural, cu mijloace de transport patrupede, peisaj semi-deşertic punc-
tat de cîteva cocioabe şi sărăcie lucie. Scenă perfectă pentru maşina-
ţiunile fie ele machiavelice, fie venite pe filiera Nastratin Hogea ale 
protagonistului, escroc pauper de mîna a doua, lipsit de scrupule şi 
extrem de descurcăreţ. Fie că e vorba de pierdut la cărţi economiile 
unei rude sărace şi miloase, fie că este vorba de o mică minciună care 
va rezulta în destrămare unei căsnicii, fiecare dintre acţiunile eroului 
se soldează cu victime. Zhanna Issabayeva insistă pe estetica plată 
şi stagnantă a unor cadre seci şi prelungi. Rezultatul este un film cu 
certe valenţe de documentar etnografico-antropologic despre o ţară 
de dincolo de capătul lumii moderne. Din care puteţi afla cîteva in-
sulte cu parfum local, cum arată kazahii şi care este vîrsta medie de 
însurătoare la anumite popoare. •

– CrisTi mărCulesCu

Karoy
Competiție
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R egizorul american de 
origine greacă Spiros 

Stathoulopoulos merge în 
Columbia, ia camera pe umăr 
şi reconstituie în timp real 
drama unei soţii de fermier 
care se procopseşte cu un gu-
ler din PVC în care se ascunde 
un frumos mecanism alcătuit 

din dinamită şi ceas. O armată (şi ceva poliţie) de oameni se agită, 
aleargă, strigă, îşi smulge părul din cap încercînd să înlăture neo-
bişnuita bombă amplasată la gîtul femeii de un grup de terorişti în 
căutare de recompense. Însă PVC-ul nu se taie cu una, cu două: deşi 
la început eşti tentat să nu iei prea în serios acest film no-budget 
filmat parcă de un grup de copii cu imaginaţie bolnavă pe care bu-
nica nu îi supraveghează cum trebuie în vacanţa de vară, suspansul 
devine înnebunitor spre final, cînd gluma se îngroaşă şi începi să 
înţelegi că nu e de glumit: pînă şi cele mai absurde coşmaruri pot 
deveni realitate mai uşor decît ne-ar plăcea să credem. Neliniştitor 
de franc şi necenzurat, PVC-1 e un vis urît în care intri pe nesimţite, 
dar din care te trezeşti cu greu, mult după ce ieşi la lumina zilei şi 
încerci să îţi vezi de viaţă. Ceea ce s-ar putea să nu mai fie o sarcină 
atît de simplă de acum înainte. •

–  Toma Peiu

PVC-1
Open Air

Documentarul lui Răzvan Georgescu este, fără îndoială, unul din-
tre cele mai penetrante filme ale acestei ediții. Moartea e una din-

tre cele mai cinematografice chestii de pe lume, cu cît mai terifiantă cu 
atît mai incitantă și cu cît mai gore cu atît mai delicioasă. Nu și cînd afli 
că mai ai de trăit 3 ani. Atunci cu siguranță dispare tot fun-ul. Filmul 
regizorului român de origine germană spune deci o cu totul altă poves-
te, tocmai aia de care nu vrea să audă nimeni și care ne-așteaptă pe toți. 
Și e unul dintre acele rarissime pelicule create cu o integritate totală, 
nedorind să cîștige și să subjuge ci menită să asigure continuitatea în-
tre aflarea diagnosticului cumplit și ultima bucată de viață estimată 

Testimonial

Votul Publicului

Competiţie
Balul de toamnă/ Sügisball 3,80
Lacul Tahoe/ Lake Tahoe 3,47

Barometru general
Nu ne lua în seamă/ Non pensarci 4,41
Heima 4,38
Luptătoarea/ Fighter 4,34
O crimă americană/ An American Crime 4,32
Caramel 4,28
Cargo 200/ Gruz200 4,08
Azi eram frumoasă, jună/ Today I was Young  and Pretty; 
Viva Constanţa! 4,00
Scurtmetraje EFA: Partea I 3,86

Cîștigătorii concursului 
nescafe „Votează cel mai 
bun film” de azi sînt:
Paul suciu, adriana  
Fodor și oana Tismănaru

Open Air

implacabil de medici. Ce poate face un regizor cînd află că e pe moarte? 
Cel mult un film. Ce poate face un artist care află că mai are puțin de 
trăit? Cel mult să continue să creeze. Se schimbă fără îndoială temele 
și artiștilor în cauză le devine imposibil să creeze artă pentru artă. Veți 
vedea deci opera angajată de la finalul vieții cîtorva mari artiști și lup-
ta lor devastatoare de a-și păstra identitatea și calmul în clipe în care 
principiile seducătoare tind să se fărîmițeze. Și nu veți vedea nici o 
secundă de patetism pînă la final, oricare ar fi el. •

– laura PoPesCu 

Foto: adi marineci
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Umbre

Spital, fantome, psihoze, călătorii (pr)in timp. Sau un horror coreean 
făcut à la Japanaise. Trei poveşti mai degrabă stranii decît oripilan-

te. Doctorul care sare înapoi în timp (din 1979 în 1939) şi ajunge an-
gajat al morgii unui spital. Doamna doctor care se plimbă, fără umbră, 
printre cadavre. Pre-adolescenta japoneză (drăguţa de ea) care zbiară ca 
din gură de şarpe chinuită de halucinaţii şi vise stranii. Amor post-mor-
tem tratat în cheia poveştilor nipone cu fantome. Sperieturi boom-bas-
tice şi estetică faux-vintage. O poveste fracturată, puzzle nu tot timpul 
inteligibil (dar deh, nici toate chestiunile super-naturale nu sunt tot 
timpul inteligibile) şi o mini-panoplie de asiatice mici, terifiate şi parţi-
al acoperite de sînge. Petru fanii genului şi pentru cei (foarte putini aş 
crede) care nu au văzut vreodată un horror asiatic cu fantome. •

– CrisTi mărCulesCu

Epitaf

Vox Pop

Deloc greu de anticipat, filmele de groază coreene au ca sursă Co-
reea de Sud (deoarece în Coreea de Nord populaţia este mult prea 

ocupată cu rosul scoarţei de pe copaci şi vînătoarea de vrăbii şi broaş-
te). Schema de funcţionare a horror-ului corean este greu de anticipat. 
În primul rînd, pentru ca nu prea există. În al doilea rînd, pentru că 
sensibilitatea eminamente melo-dramaticoasă, asezonată cu hardco-
risme nu întotdeauna palatabile a coreenilor îşi face din plin simţită 
prezenţa indiferent de încadrarea filmului şi, în al treilea rînd pe rezon 
de incongruenţă psihică între mentalul occidental şi cel corean.

Urmează o suită de elemente care vă pot certifica faptul că filmul 
de groază cu oameni dotaţi cu ochi oblici pe care tocmai l-aţi văzut 
este coreean. 
1. există un/niște copil/copii. Care nu este fantomă (dacă ar fi fantomă 
v-aţi afla, cu certitudine în faţa unui (pseudo-)horror nipon.
2. Sexul şi nuditatea nu abundă. Dar implicite cum sînt, tot au o alură 
bolnavă. Incest, consecințe nefaste, etc.
3. Spre diferenţă de vecinii lor japonezi şi omologii lor americani, core-
enii îşi respectă suficient de mult presonajele cît acestea să nu se sperie 
ca ultimii hidrocefali de sunete şi obiecte din viaţa de zi cu zi (deci ni-
meni nu se va speria cînd se deschide o uşă, cînd apare în cadru un alt 
personaj sau cînd se aşează un porumbel pe pervaz).
4. Fantomele furioase care ucid fără discernămînt şi ucigaşii în serie 
care hăcuiesc tineret dornic de sex/ţigări/alcool nu sînt deloc un loc 

Ghid de orori coreene
comun în cinema-ul coreean. Poate tocmai de aceea merită respectul 
nostru maxim.
5. Dacă răzbunarea este corectă, personală şi îi are ca ţinte pe făptaşii 
unor lucruri reprobabile din trecut, atunci se cheamă vendeta coreea-
nă şi oricît de complicat-complexată ar fi, merită văzută (Park- Chan 
Wook şi Trilogia Răzbunării, anyone?)
6. Dacă nu există încă în producţie sau pe ecrane un remake american, 
aveţi toate șansele să vă aflaţi în faţa unui film de groază şi mister co-
reean.
7. De regulă, coreenii nu se bălăcesc în maţe, dar nici nu evită în vreun 
fel secvenţele hardcoriste.
8. Respectul pentru spectator marcheză majoritatea producţiilor ci-
nematografice coreene: dilaoguri menite să explice pînă şi ultimului 
spectator oligofren ce s-a întîmplat, cînd şi de ce, nu veţi întîlni în fil-
mele de groază coreene. 
9. Da, domnişoarele coreene sunt mult mai puţin psihotice şi cu mult 
mai sexy decît restul populaţiei feminine din filmele asiatice. 
10. Cu notabila excepţie a lui Kim-ki Duk, alegerea unui film coreean, 
indiferent de genul cinematografic în care este integrabil, se cheamă o 
dovadă de bun-gust. •

– CrisTi mărCulesCu

Filmul corean

Problema cu ţînţarii

„da, mi-a plăcut pentru că l-am perceput ca pe un documentar. e 
destul de sugestiv şi mi-a plăcut că am auzit de vlahi şi vorbeau în 
romîneşte.” anomim
„e ciung. Haios!” anonim
„da, pentru că a fost sincer, nu a fost trucat.” laurenţiu, 34 ani
„da, foarte mult, pentru că e nostalgic şi pentru că erau poveşti  ade-
vărate  despre  oameni.” 21 ani, laszlo



Luni, 2 iunie 2008 

APERITIFF / 5 

Eşti cel mai tînăr dintre cei 7 
regizori aleşi să facă spoturi-
le TIFF anul acesta. Cum de ai 
ajuns în gaşca asta? Te-a inti-
midat vreun pic alăturarea?
Am primit într-o seară un telefon 
de la Chirilov în care mi-a făcut 
propunerea şi pot să spun doar 
că atunci m-a onorat foarte tare. 
Probabil, însă, au refuzat foarte 
mulţi regizori înaintea mea şi aşa 
s-a ajuns şi la mine. Cam cum a 
ajuns Pişcoci la emisiunea despre 
revoluţie în filmul lui Porumboiu.

De cînd vii la TIFF?
Prima dată am fost în anul 1, 
deci prin 2003 dacă nu mă înşel.

Care e cel mai tare lucru la 
James Bond?
Bond supravieţuieşte mereu. Şi 
cel mai tare Bond român e Nico-
laescu. În prima variantă de sce-
nariu, propusesem un Bond care 
să se tragă din comisarul Moldo-

van, iar ultima lui replica să fie 
„Un fleac, m-au ciuruit”. Nu s-a 
putut pe motivul că Nicolaescu 
nu e un clasic universal ca să fie 
recunoscut şi de invitaţii străini.

De unde fantezia asta cu fe-
tele hot care să spele în tan-
dem maşina? 
De la Mihai Chirilov şi Tudor 
Giurgiu. Eu aveam iniţial o so-
luţie de final diferită, care lor li 
s-a părut prea seacă: Bond era 
oprit de copilaşii care îi spălau 
parbrizul, el se uita în portofel şi 
observa că nu are decît hîrtii de 1 
milion. Apoi pleca fără să le dea 
niciun ban. De-asta copiii strigă 
după el „ţărane”. Ei au venit cu 
propunerea asta, eu le-am filmat 
pe amîndouă, ei au ales-o pe cea 
cu blondele.

Bond-ul tău e Toma Cuzin, iar 
următorul tău film (împreu-
nă cu Vlad Trandafir) e Fabu-
losul destin al lui Toma Cuzin.  
Ţi-ai găsit deja actorul? 
Fabulosul destin al lui Toma Cu-
zin e un exerciţiu de imagine pe 
care l-am început acum 2 ani şi 
care nu este încă montat. Toma 
Cuzin joacă rolul principal, iar 
titlul este o parafrază la Amélie. 

Spot TIFF7 – 004: Paul Negoescu Program 
luni, 2 iunie

Şi asta pentru că, fiind exerci-
ţiu de imagine, am încercat să 
facem cît mai multe trucuri vi-
zuale à la Jean-Pierre Jeunet, 
evident nebeneficiind de vreun 
fel de buget. E limpede că, dacă 
ar fi ieşit bine, filmul ar fi fost de 
mult în festivaluri. Aşa, îmi pla-
ce să-l numesc „un Amélie pen-
tru săraci”.

Pe cînd te vedem aici şi cu 
un lung metraj? Şi cum va fi 
acela?
Nu ştiu cînd voi debuta şi, din pă-
cate, nu ţine doar de mine. Chiar 
dacă aş avea un proiect beton, nu 
aş fi sigur că primesc finanţarea 
necesară. Cert e că va fi un film 
făcut pentru mine şi pe gustul 
meu, un film aşa cum aş vrea eu 
să văd. Momentan, însă, mai fac 
cîteva scurt metraje.

Care dintre spoturile de anul 
acesta ţi-a plăcut cel mai 
mult?
Oricum, în niciun caz varianta 
cu blondele a spotului făcut de 
mine. Nu le-am văzut pe toate, ci 
doar jumătate. Însă îţi pot spu-
ne că nu apreciez falsa modestie 
dintr-unul din spoturile favorite 
ale publicului. 

Cinema Republica
11.00 Ce nu știe nimeni / Det som in-
gen ved (danemarca, 2008) 99’, Regia: 
soren Kragh Jacobsen (Fd)
13.00 Sînge contaminat / Mýrin 
(islanda-germania- danemarca, 2006) 
93’, Regia: Baltasar Kormakur (s)
15.30 Primii ani din viața lui Erik 
Nietzsche: Partea I / De unge ar: Erik 
Nietzche sagaen del 1 (danemarca, 
2007) 91’, Regia: Jacob Thuesen (Fd)
18.00 Tranzistorul iubirii / Mon-rak 
Transistor (Tailanda, 2001) 115’
Regia:  Pen-ek ratanaruang (3x3)
20.30 I’m Not There (sua, 2007) 135’, 
Regia: Todd Haynes (s)
Proiecție caritabilă (pentru muzeul 
de artă)
23.00 Prizonieri în casa morții / Trap-
ped Ashes (sua - Japonia - Canada, 
2006) 105’
Regia: Joe dante, Ken russell, monte 
Hellman, sean s. Cunningham, John 
gaeta (u)

Cinema Victoria
10.00 Leo (suedia, 2007) 78’, Regia: 
Josef Fares. (s)
12.00 Fețe acoperite / Sakli yüzler 
(Turcia, 2007) 127’, Regia: Handan 
ipekci (s)
14.30 Hip Hop-ul ca o armă / Sling-
shot Hip Hop (sua, 2008) 80’, Regia: 
Jackie salloum (dnr)
17.00 Sextet (olanda, 2008) 91’, Regia: 
eddy Terstal (Fl)
19.30 Cerul, pămîntul și ploaia / El 
cielo, la tierra y la lluvia (Chile-Franța-
germania, 2008) 110’, Regia: Jose luis 
Torres leiva. (C)
22.00 Karoy (Kazahstan, 2007) 95’, 
Regia: zhanna issabayeva (C)

Cinema Arta
10.30 Ascultă trecutul / Ecoute le 
temps (Franţa, 2007) 87’, Regia: alante 
Kavaite (u)
12.30 Soarele gutuii / El Sol del 
Membrillo (spania, 1992) 133’, Regia: 
Victor erice (3x3)
15.15 Secvenţe / Sequences (românia, 
1982) 98’, Regia: alexandru Tatos (3x3)
17.30 Scurtmetraje EFA: Partea a II-a 
75’ (es)
20.00 Epitaf / Gidam (Coreea de sud, 
2007) 98’, Regia: Jeong Beom-sik & 
Jeong sik. (u)
22.30 Dușmanul dușmanului meu 
/ My Enemy’s Enemy (Franţa-marea 
Britanie, 2007) 87’, Regia: Kevin mac-
donald (Fl)

Cinema Echinox
21.30 Trupa de elită / Tropa de Elite 
(Brazilia, 2007) 118’
regia: Jose Padilha (s)

Enigma
22.30 PVC-1 (Columbia, 2007) 85’, 
Regia: spiros stathoulopoulos (iTr)
0.30 Testimonial / Testimony (româ-
nia-germania, 2008) 90’, Regia: răzvan 
georgescu (zFr)
Muzeul de artă: Galerie
12.00 Pericol real / Able Danger (sua, 
2008) 85’, Regia: Paul Krik (u)

Drive In Iulius Mall
22.00 Drumul spre glorie / Szabadság, 
Szerelem (ungaria, 2006) 123’, Regia: 
Krisztina goda (zm)

Paul negoescu
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F ilmul începe cu o secvenţă izbitoare ce te derutează oarecum. Doi 
morţi, o fetiţă răpusă de o boală cu transmisie genetică, neurofibro-

ză şi un bătrîn asasinat în propria casă. Două destine ce nu au nici un 
punct tangenţial pînă cînd ancheta pornită, aparent fără rezolvare, va 
reuşi să aducă la lumină păcatele trecutului ce s-au crezut de mult îngro-
pate. Drama acestor oameni a cărei seve se trag din trecut se împleteşte 
cu cea a comisarului neputincios în faţa prăbuşirii morale şi sociale a  
propriei fiice. Cu 30 de ani în urmă, bătrînul asasinat a comis o serie de 
nelegiuri alături de doi prieteni, unul acutualmente puşcăriaş periculos. 
În peisaj apar alte două femei care joacă un rol fundamental în povestea 
noastră, una fiind bunica fetiţei moarte şi care a avut legături dubioase 
cu cei amintiţi anterior. Secvenţa comico-tragică, cînd unul dintre comi-
sari este pus să întrebe toate femeile care aveau în jur de 60 de ani dacă 
au fost violate cu 30 de ani urmă, e deliciul acestui thriller genetic. Sînge 
contaminat este un film poliţist imprevizibil, motiv pentru care merită 
să-l încerci. •

– andreia liuTeC 

L a unele popoare orientale, practica „uciderii pentru onoare” se 
referă la cazul în care un bărbat ucide o femeie din familia lui, 

sub acuzaţia că ea ar fi pătat onoarea familiei. Acesta este subiectul 
dramei regizorului turc Handan Ipekçi - povestea unei femei care fac 
eforturi vitejeşti pentru a scăpa de răzbunarea diabolică pusă la cale 
de familia ei. Adolescenta Zuhre face greşeala fatală de-a se culca cu 
un băiat şi rămîne însărcinată. Cînd membrii familiei ei descoperă 
acest lucru, îl forţează pe fiul lor, Ismail, să stranguleze bebeluşul, iar 
apoi îl trimit în pădure cu Zuhre, cu ordinul strict să o omoare. În 
ultimul moment, Ismail, care pînă atunci o ţinuse sub ameninţare cu 
arma, se dezice de ordinul părinţilor şi o lasă să scape, fără să le spună 
nimic părinţilor. După cinci ani, o regăsim pe Zuhre trăind în exil, în 
Germania, din nou sub ameninţarea de-a fi ucisă, din momentul în 
care unchiul ei află că a supravieţuit... Regizoarea urmăreşte revărsa-
rea crudă a sentimentului de ură şi încercarea disperată a femeii de a 
scăpa de „vînătoare”. •

– CrisTina adela Cîrligeanu

Supernova

Fețe acoperite Sînge contaminat

A stăzi de la ora 19.00, la 
Galeria Muzeului de Artă 

din Cluj-Napoca are loc verni-
sajul expoziției foto susținute 
de TIFF, STILL SOUND, cu foto-
grafii de Cosmin Bumbuț acom-
paniate de piesele muzicianului 
Vlaicu Golcea.

Vizitatorii Galeriei vor fi puși în fața unei experiențe inedite: “ex-
ponatele” sunt 14 fotografii cu dimensiunea de 1 x 1.5 metri, iar 
piesele special compuse de Vlaicu Golcea vor fi ascultate la playerele 

Still Sound
iPod atașate fiecărei fotografii în parte. Maximă securitate și zgomot 
de deplină nemișcare asigurate de către posesor vechiului său Tra-
bant. Copil aruncînd netulburat în aer o pungă fîsîitoare pe post de 
minge. Vibrația la unison a perechilor de dansatori învîrtitori.

Gîndită ca un colaj de stări dintr-un același colț - de tihnă și de pace 
pe dinăuntru, Cosmin Bumbuț propune cu Still Sound o serie de fo-
tografii înlănțuite în plan auditiv în primul rînd. Evident articulat în 
unele, reverberat și doar în subînțeles asociat în altele - un (ră)sunet 
răzbate din fiecare dintre imagini, rotunjind povestea. Inputul muzi-
cal îi aparține lui Vlaicu Golcea, muzica sa nu este însă un comentariu 
explicit al fotografiei, ci mai degrabă o expresie total subiectivă a im-
presiei lăsate de imagine, amestecată cu amintiri personale; muzica 
nu este un ghid, ci mai degrabă un impuls sonor, care, alături de cel 
vizual, declanșează emoții și amintiri privitorului-ascultător.

Cosmin Bumbuț și Vlaicu Golcea vă poftesc așadar într-o in-
cursiune printre imagini de neuitat surprinse de ochii si urechile 
acelorași oameni. •

Eveniment

Concurs Impact unde l-a găsit gus Van sant pe actorul principal din Paranoid Park?
(răspundeți pe adresa aperitif@tiff.ro și cîștigați premii impact)



Luni, 2 iunie 2008 

APERITIFF / 7 

U ltima proiecție TIFF de anul ăsta la drive in. Altfel spus, ultima 
șansă de a te expune la un ecran de proporții și de a vedea un 

film „the american way” cu atît mai mult cu cît de la metoda cinema-
tografică la povestea de pe ecran e doar un pas. Povestea urmărește 
revolta ungurilor în perioada revoluției din 1956 ce s-a desfășurat pe 
două fronturi distincte și aparent fără legătură (străzile Budapestei 
și Jocurile Olimpice de la Melbourne), dar care se concentrează pe 
lupta pentru libertate și pe nevoia instinctivă de a riposta. Scena-
ristul Joe Eszterhas (Basic Instinct, Iron Man) oferă o versiune hol-
lywoodiană a tragicelor evenimente avându-l în prim plan pe starul 
echipei de polo Karcsi Szabo forțat să aleagă între visul de a cîștiga 
Jocurile Olimpice și dragostea față de prietena sa revoluționară Viki. 
Filmul este bazat pe o poveste adevărată: victoria Ungariei asupra 
Uniunii Sovietice într-unul dintre cele mai tensionate și violente 
meciuri din istoria sportului. În timp ce echipa de polo a Ungariei 
învingea Uniunea Sovietică, Armata Roșie recăpăta controlul asupra 
Budapestei. Filmul impresionează prin recreerea fidelă a revoluției  
(demonstrațiile miilor de oameni care au prostestat, luptele de stra-
dă) și tensiunea meciului de polo. •

– alexandra ConsTandaCHe

Drive In

Drumul spre glorie

Bîrfa Vodafone elvis nu e mort, a concertat la meeting 
Point TiFF…
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Cine a văzut cele mai multe filme la TIFF?

Oriana
27 de ani, lucrător comercial, a 
descoperit TIFFul acum trei ani 
de zile si de atunci e nelipsită 
printre spectatori. Interesată de 
realism și existențialism, detestă 
comoditatea și iubește oamenii, 
TIFFul fiind o ocazie perfectă de 
socializare și exprimare liberă, 
verbal dar mai ales ideatic.
Diagnostic: addicted
Cele 7 păcate ale Orianei:

În ultimii șase ani ai fost la filme de dimineața pînă seara? Cîte filme ai văzut la TIFF? Uimește-ne! Trimite-ne 
biletele rupte dar păstrate cu grijă, înșiră-ne filmele! 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 o 
colecție de 3 ani de Republik și un interviu cu tine. Cel care ai văzut mai multe filme decît noi!

1. Reconstruction
2. Euforia, un film de care am au-
zit ulterior că e bun dar și petre-
cerile aferente festivalului
3. Lucrez și serviciul a fost sin-
gurul motiv bine întemeiat să nu 
merg la vreun film. Cîteodată mă 
gîndeam să demisionez, dar nu 
pot ignora consecințele pe cale 
le-aș fi resimțit din plin.
4. Nu s-a întîmplat pentru că nu 
îmi permit încă să fac anumite 

compromisuri pentru plăcerile 
personale.
5. Am recomandat prietenilor 
un documentar despre o trupă 
rock doar pentru că a avut priză 
la public cu toate că mie personal 
nu mi-a plăcut.
6. Scurtmetrajul Umbre
7. 5 filme în aceeași zi că am 
ajuns să nu le mai pot procesa, 
însă nu regret și sunt sigură că 
am să repet aceeași „greșeală"

În căutarea TIFFarului

Episodul 2
Pumni AperiTIFFului

Tudor
29 de ani, inginer, lucrează în 
publicitate. A venit la TIFF de la 
venirea lui în Cluj, mai exact de 
7 ani de zile. 
Diagnostic: overdosed
Cele 7 păcate ale lui Tudor:
1. Nu cred că poate fi vorba de 
așa ceva, întotdeauna mi-am ex-
primat părerea fără nicio ezitare 
chiar dacă reacțiile nu erau toc-
mai fericite.
2. Acum 2 – 3 ani am ratat un 
documentar despre un festival 
din Anglia.
3. Evident la job.
4. Am o agenție de publicitate și 
poate s-a întîmplat să nu fie gata 
un proiect din cauză că am mers 
la film sau în cel mai rău caz am 
pierdut un client.
5. Nu fac chestii de genul ăsta, 
îmi exprim părerea și gata.
6. Nu știu ce să zic, dar recoman-
dările făcute în AperiTIFF sînt la 
filme mediocre și cele mai proas-
te recenzii sînt la filmele bune, 
adică cele care mi-au plăcut mie. 
Asta e ce am obsevat.
7. Odată am stat de la 10 
dimineața pînă la 6 dimineața a 
doua zi, am fost la tot ce preve-
dea programul zilei respective, 
filme, petreceri, tot. •

– andreia liuTeC  

Cele 7 păcate comise la TIFF
1. Care e filmul care ți-a plăcut dar nu vrei să recunoști pen-
tru că e plăcere vinovată?
2. Ce ai ratat și nu trebuia pentru nimic în lume?
3. Ce ai făcut în timp ce ți-ai dorit cu disperare să fii la film?
4. Ce aveai de făcut de extremă importanță dar ai lăsat totul 
baltă și te-ai dus la film?
5. Despre ce film ai zis că ți-a plăcut numai ca să dai bine în 
ochii celorlalți?
6. Ce n-ai ratat cu nici un preț și apoi ne-ai înjurat pentru reco-
mandarea din AperiTIFF?
7. Excesul tău nr. 1 de la TIFF.

Concurs
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InterogaTIFF

Cum a început toată povestea cu Kenedi? Aveaţi subiectul în 
minte şi aţi dat peste Kenedi întîmplător? Sau de la Kenedi a 
pornit totul?
Ştiam povestea despre familiile din Balcani care sînt trimise înapoi 
în Serbia. Primele lucruri pe care le-am filmat sînt nişte interviuri cu 
tineri. Singura realitate pe care o cunosc este ţara în care s-au născut 
şi au crescut şi unde şi-au făcut prieteni. Faptul că acum sînt daţi 
afară din casele lor şi trimişi în Serbia îi dă foarte tare peste cap. Am 
aflat în 15 zile foarte multe lucruri şi mi-am dat seama că aş putea 
face un film ceva mai lung, care să urmărească povestea lor reală. Aşa 
că m-am dus în comunitatea rromă din Novi Sad şi am început să 
caut printre ei pe cineva care să poată petrece 2/3 săptămîni cu mine 
şi echipa. Am făcut chiar un casting filmat, ca să îmi dau seama care 
e cel mai cinegenic şi expresiv dintre ei. Aşa am dat peste Kenedi. A 
fost cu atît mai bine cu cît aveam nevoie de cineva care să vorbească 
şi sîrba şi germana şi romales şi Kenedi le ştia pe toate astea şi alte 
cîteva. Apoi i-am ascultat povestea.

Cît din Kenedi se însoară e pură ficţiune şi cît din el se bazează 
pe fapte reale?
Cu doi ani în urmă, Kenedi mi-a spus că are nevoie de o sumă mare de 
bani. Mi-a povestit că, pentru bani, a făcut sex cu bărbaţi. Am vorbit 
chiar cu un tip, care m-a asigurat că nu minte, dar care nu ar fi fost 

dispus să apară în film. Cînd i-am spus că în Austria şi 
în alte ţări ale UE, căsătoria între membri de acelaşi sex 
este legală, s-a entuziasmat brusc şi m-a întrebat dacă 
nu cumva am nişte prieteni care ar fi dispuşi să se-nsoa-
re cu el. Aşa mi-a venit ideea pentru povestea din filmul 
de ficţiune... 

Kenedi e un actor atît de bun încît, pînă la un anu-
mit punct, am crezut că şi cel de-al treilea film e 
tot documentar.
E pur şi simplu vorba de talent. Max şi toţi ceilalţi sînt 
actori din Germania. Cînd au venit în Serbia mi-au ce-
rut textele. Le-am explicat că nu vor juca după text – în 
principiu pentru că Kenedi nu ştie să citeasă. Erau un 
pic sceptici la început, dar a fost şocant pentru toţi să 
vedem cît de bine înţelegea Kenedi fiecare sugestie pe 
care i-o dădeam, exact ca un actor profesionist. Kenedi 
a obţinut premiul pentru cel mai bun actor la premiile 
industriei de film din Serbia din 2007. Fridrik Thor Fri-
driksson, actor și regizor care a lucrat inclusiv cu Lars 

von Trier i-a dat acest premiu, constînd în suma de 5000 de euro, 
pe care Kenedi a primit-o extrem de entuziasmat. Acesta a fost atît 
de impresionat de el, încît l-a invitat să joace în următorul său film, 
în Islanda. Kenedi a replicat însă că în Islanda e prea frig şi că poate 
dacă ar filma într-o ţară mai caldă, cum e Italia, ar veni şi el să joace.

Ce s-a mai întîmplat cu Kenedi de-atunci? Plănuiţi o continu-
are a poveştii lui?
Acum cîteva luni, fratele lui a fost trimis acasă, din Germania, unde 
fusese logodit. Statul german i-a dat doi copii în grijă. Aşadar, cînd 
a fost trimis înapoi în Serbia, a trebuit să ia şi cei doi copii cu el. Aşa 
că ne-am hotărît să mai facem un film. Tatăl lor mi-a mărturisit că 
Kenedi şi fraţii lui au fost născuţi în Italia, unde au stat pînă la vîrsta 
de 10 ani. Numele adevărat al lui Kendei este de Giuseppe Chiaro. 
Aşa mi-a venit ideea pentru următorul film: Kenedi ajunge în Italia, 
unde încearcă să descopere istoria familiei sale. între timp, băieţii au 
trecut ilegal în Ungaria şi au cerut azil politic în UE. Momentan sînt 
într-o tabără de refugiaţi şi aşteaptă ca autorităţile să investigheze 
situaţia lor. Dacă totul e în regulă, vor fi trimişi într-o ţară din UE. 
Dacă nu, vor fi trimişi înapoi în Belgrad şi accesul în UE le va fi re-
stricţionat pentru 5 ani. Aşa că aşteptăm 2-3 luni să vedem ce se va 
întîmpla cu ei... •

– miruna VasilesCu

Zelimir Zilnik: (rr)omul Kenedi a luat 
premiul pentru cel mai bun actor din mîna 
actorului din The Boss of It All
Ne-am emoţionat și am rîs la filmele lui Zilnik despre Kenedi, pe care le-am văzut dintr-un foc, unul după altul. 
Căutînd un pic, am aflat că: Zelimir Zilnik este un merituos regizor sîrb, care, printre altele, a cîștigat două 
premii la Berlin: Ursul de Aur în 1969 pentru Early Works și Teddy în 1995 pentru Marble Ass și a făcut documen-
tare despre comunism, anarhie și terorism care au fost deseori interzise datorită nonconformismului cu care s-a 
raportat la aceste subiecte... 
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Able Danger a fost un pro-
iect ultra-secret al servi-

ciilor militare de informaţii 
care, dacă e să crezi mai toţi 
conspiraţioniştii înveteraţi 
post-9/11, i-a identificat pe 
Mohamed Atta & ai lui mult 
înainte ca aceştia să se prop-
tească în WTC şi Pentagon cu 
tot cu avioane. Aceiaşi „para-
noici” mai spun că AD a dis-

trus, cu vreo doi ani înainte de amintitul 11/9, mulţi terrabytes de 
documente adunate pe teme conexe. Able Danger/ Pericol real este şi 
filmul de debut al lui Paul Krik (Dave Herman), o comedie neagră, 
campy, noir-ish – cu multe-multe omagii vizual/dialogice la clasice 
precum Şoimul maltez ori Kiss Me Deadly – despre o lume new yor-
kez/boemă în care un asemenea teoretician candid al conspiraţiilor, 
ochelarist ciufulit, proprietar de cafenea radicală (Vox Pop), prins în 
mreje de o femeie fatală cu accent estic şi privire blancă, se trezeşte 
în mijlocul unei soi de fantezii (confirmarea tuturor ipotezelor lui) 
ce se mută rapid în thriller coşmaresc. Care e hilar, absurd şi neliniş-
titor de plauzibil simultan. Chiar şi într-o lume alb-negru stilizată în 
care doar visele şi ecranele tv sînt color, iar camerele de supraveghere 
la tot pasul. •

– Carmen mezinCesCu

Pericol real
Umbre
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In 2003, as Serbian director Zelimir Zilnik decided to make a film 
about ex-Yugoslavians being returned to their former country – 

Kenedi Goes back Home (Kenedi se vrace kuci), he had no idea he just 
started a continuing story which has not yet been finished.

A central character in Serbian cinema since 1966 - he won the 
Golden Bear in Berlin for Early Works/Rani radovi/1969); he has 
worked as assistant director and producer for Dusan Makavejev – 
Zilnik cast a Serbian Roma in the lead and began filming the way 
he has got used to. "During the last 15 years, with the dismantling 
of Yugoslavia, I have never waited for funding, before I started a 
film. All this time my crew and I have been the main investors. 
Sometimes when you are in the middle of it, a television station or 
even a state fund will get involved. In the Kenedi 1 case, we were 
supported to blow up the video print to 35mm," he said. "Our total 
budget was less than $10,000, and if you keep it there you are usu-
ally able to pay back your investors and even make a profit. My crew 
and I usually save some money for a new project – for Kenedi 3, we 
had reserved €7,000. I always work with the same cameraman and 
sound engineer."

"When Kenedi Goes back Home was premièred in Vienna, Kenedi 
suddenly appeared. I knew he had gone illegally abroad, and there 
he was – and at the q&a after the film, he was very critical against 
the Austrians. I said ‘Are you stupid, they will kick us both out’. 
But he already knew he was going to leave the country on the next 
day. I decided to follow him when he was expelled – and that was 
how Kenedi: Lost and Found (Gde je Kenedi bio dve godine/ 2005) was 
made. Then, in the summer of 2006, I was doing a documentary 
about the flooding of the Danube, and he suddenly turned up and 
asked for work. He needed money and told me a story about how 

(in english)

The Kenedi Saga Continues
Rroma Day

”Just now both my main actors are in custody, so at least I know where they are,” said Serbian 
director Zelimir Zilnik, in Cluj with his first three films about Kenedi.

his family house was about to be demolished, because they hadn’t 
paid the builders. I thought he was lying and went to see his family, 
and they were really in trouble. I said I would make my next film 
about their struggle to keep the house; I didn’t really have a story, 
but we agreed. The next day he told me he was actually giving sexual 
services – he didn’t mind whether he slept with men or women. I 
realised it was a thriving business, and at the time he was interested 
in finding a German or a Dutch man he could marry, and who would 
take him back to their home country. My first idea was to use this as 
the theme of the film. However, when there eventually were both a 
German and Dutch candidate, and they came to see him in Serbia, 
they found him with a young girl, and backed out. So in Kenedi Is 
Getting Married (Kenedi se zeni/ 2007) we used actors. A month ago I 
went to see Kenedi and his brother, who had just come out of a Ger-
man prison, and who is even stronger on the screen than Kenedi. 
There, for the first time, I learned that they had both been born in 
Italy where they lived for 11 years. They speak Italian fluently. 

We decided to make another film, where they search for their orig-
inal papers because they want to change their identitities. Kenedi 
had been in Turkey where he met an Arab woman and wanted to 
go to Bagdad, posing as somebody helping German troops. I started 
shooting in Italy – I suppose I have 10-15 minutes of footage – and 
then I went back to the family.

They informed me that the two brothers had gone to Hungary on 
the way to Germany, and had been detained by the police. It is very 
comfortable for me, because it will be easy to get them out of custody 
– as long as the Hungarian police knows they will go directly back to 
Serbia," Zilnik concluded. •

– Jorn rossing Jensen
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"Today Serbian cinema is 
far from the proud days 

of former Yugoslavian, which 
used to produce 4-6 good 
films a year. The former Yugo-
slavian countries each make 
3-7 features annually, state 
funding mainly goes to films 
supporting their new iden-
tities; still there is a strong 
collaboration between film-
makers in the old republics," 
explained Zelimir Zilnik.

Still it has been difficult at 
times. Because of the sanc-
tions, all the laboratoriums 

in Serbia were forced to close. Now many directors – myself includ-
ed – are using digital technology, others are producing their films 
abroad, including Kusturica. Some very fresh films are coming from 
the young generation, so I am quite optimistic. The country and peo-
ple have been through a turbulent period, which is now reflected in 
the new literature. The state is still hesitant to back films which may 
seem critical to the system, but I am sure it will change.

“I made my first films in 1966, during the most productive decade – 
1961-1971 - of the Titoist regime when openness reigned. Then reac-
tion came, and our films were stopped, either by censorship or they 
were simply not distributed. So we went abroad. Dusan Makavejev 
and Alexander Petrovich went to France, and I went to Germany.

However, very early I had started to develop a new docu-drama 
mainly because I was ideologically criticized for my first films, so 
when I came up with new projects the mid-1970s they were always 
stopped when I submitted the screenplays. So what I would do was 
propose a documentary about textile workers, which nobody could 
have anything against. I would be let into a textile factory for 10 
days, and there I would make a short cut between documentary and 
fiction. I would collect all the material and write the story based on 
the real facts.

“I would then wait a year, setting up the production – and then ask 
the people who had given me their stories whether they would be 
willing and able to re-act what they had told me. So instead of mak-
ing a documentary of textile workers I would bring the real story of 
them, performed by the real heroes. My 13 best films over the years 
were made this way.

I was able to deal with taboo subjects which would otherwise nev-
er have been permitted, such as Albanian-Serbian relations; I did a 
television series – 3 x80 minutes - about society as seen by cleaning 
women and toilet ladies; when Milosevic organised his mass meet-
ings, I shot a film about an elderly man crossing the country on 
his motorbike, accidentally passing 15 of these huge rallies, calling 
them Mussolini-like and finally deciding to leave for Greece. With 
another film I managed to create a debate on the changing attitude 
to foreign students." •

– Jorn rossing Jensen

How I Invented The
Docu-Drama, by Zilnik

Rroma Day
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3x3

S pre deosebire de colegii săi din 3x3-ul acestui an, Pen-Ek Rata-
naruang şi Victor Erice, Alexandru Tatos nu are un palmares im-

presionant de premii culese pe la Cannes, Veneţia sau Berlin. Iar asta 
nu pentru că nu ar fi făcut filme bune, ci mai degrabă din cauza unei 
neşanse istorice: să ne amintim că epoca în care a trăit şi a creat nu a 
fost una dintre cele mai favorabile pentru PR-ul filmelor româneşti. 
Fără ambiţiile unor cineaşti auteuri ai perioadei, care alegeau fie să se 
retragă în metafore tip „făcut cu ochiul” şi să îşi camufleze frustrarea 
proocată de cenzură într-un ermetism manifest, fie să se refugieze în 
filme calofile asemănătoare „ecranizărilor Hallmark”, Tatos a făcut 
filme sincere şi ne-pretenţioase care, fără a fi perfecte, denotă un stil 
propriu şi o uşurinţă în naraţiune pe care puţini se mai oboseau să le 
cultive în epocă. 

O filmografie foarte eterogenă nu înseamnă neapărat lipsa unor 
obsesii – iar la Tatos se vede asta cel mai bine: deşi extrem de diferi-
te între ele, Mere roşii (1976), Casa dintre cîmpuri (1980) şi  Secvenţe 
(1982), reflectă fiecare o preocupare profundă pentru condiţia indivi-
dului-care-refuză-să-nu-gîndească, deşi e înconjurat de imbecili. Acest 
personaj-tip nu e neapărat un intelectual – nu vorbim despre Pintilie 
sau Piţa – ci pur şi simplu cineva care refuză să fie o bovină încălţată 
cu saboţii sistemului. În Mere roşii e vorba despre un doctor care re-
fuză să pună ierarhia de partid înaintea bunului-simţ. În Casa dintre 
cîmpuri – „personajul” sînt două la număr: un cuplu (Tora Vasilescu 
şi Mircea Daneliuc) care se opune unui preşedinte de CAP discreţio-
nar. Iar în Secvenţe (1982) – personajul e, într-un fel, chiar camera de 
filmat, chiar dacă nu apare în sine în niciun cadru, ci îşi face simţită 
prezenţa perturbatoare prin intermediul unei echipe surprinse în di-
ferite momente din timpul filmărilor într-un oraş de provincie româ-
nesc. Filmele par astăzi datate şi li se pot reproşa lungimi care fac rabat 
de la estetica de tip realist al cărei filon se distinge în opera lui Tatos, 
însă momentele de sinceritate şi personajele în mare măsură autentice 
lasă o impresie generală mai mult decît favorabilă: cinematograful lui 

Alexandru Tatos

Foto: adi marineci

Poza zilei

Tatos, chiar dacă nu cel mai consecvent, e respirabil şi viu într-o lume 
care se sufocă în minciuni şi adevăruri de carton (aşa cum este cea a 
României ’70-’80-iste).

Alexandru Tatos nu a apucat din păcate să treacă prin testul 
schimbării de lumi din 1989 şi să profite de libertatea cuvîntului, 
cum şi-ar fi dorit cu siguranţă. Regizorul a murit aşa cum a trăit 
şi a creat (adică discret), la vîrsta de 53 de ani, în martie 1990, 
lăsînd în urmă o operă nu prea stufoasă, compusă din cîteva filme 
care dau de gîndit, un actor-obsesie (Mircea Diaconu) şi un mare 
semn de întrebare. •

– Toma Peiu

mere roșii
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Britanicul Kevin Macdo-
nald (One Day in Septem-

ber, Touching the Void) e un 
documentarist adevărat care 
lasă povestea să vorbească în 
locul (pre)concepţiilor sale. 
În Duşmanul duşmanului meu 
subiectul e cel puţin frisonant – 
complicitatea postbelică ameri-
cană (&catolic/papală) cu cri-

minali de război nazişti, mai ales şeful secţiunii 4 a SD-ului din Lyon, 
coordonator al luptei contra „terorismului” (i.e. rezistenţa franceză), 
Klaus Barbie. În caz că vă strîmbaţi gîndindu-vă „încă o chestie cu na-
zişti”, vă spunem că pe Macdonald îl interesează prioritar aftermath-
ul WW2, felul cum oameni ca „măcelarul din Lyon” au supravieţiut 
cu brio (&chiar succes) reprofilaţi în consultanţi experţi anticomu-
nişti (de unde titlul), apoi arhitecţi ai sabotării terorist/ sanglante 
a stîngii europene ori al unui visat Al Patrulea Reich bolivian... Iar 
KM nu e genul Moore care urlă şi se indignează făţiş, dar, credeţi-
mă, nu e nevoie pentru că istoria asta „alternativă” îţi îngheaţă şi 
singură sîngele în vine. •

– Carmen mezinCesCu

No Limit

Dușmanul 
dușmanului meu
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Domnilor, sînt indignată şi spun răspicat: nu mai suport! Şi prin mine glă-
suieşte vocea întregului popor român care plăteşte taxe şi impozite şi care 

s-a săturat să fie insultat la el acasă. Domnilor, cît o să mai cîştigăm premii la 
Cannes? O să exprim cu tărie ceea ce nimeni n-a avut curajul: juriul acestui jal-
nic festival e principalul sabotor al imaginii României în lume. Ce mai, francezii 
au fost dintodeauna duşmanii tuturor popoarelor, dar în ultima vreme, li s-a 
căşunat pe noi. Dar la ce să te aştepţi de la nişte pederaşti stîngişti care mă-
nîncă melci şi practică acte sexuale în trei? Ceea ce mă umple de mînie e faptul 
că statul român îi sponsorizează, cu bani de la buget, pe agenţii lor, adică pe 
regizoraşii români (nici ghilimelele, nici zeflemeaua nu sînt suficient  ca să arate 
la ce distanţă sînt aceste otrepe de statutul de Regizor, întrupat în persoana 
dl Sergiu Nicolescu, un simbol marcant al culturii şi geniului acestei naţii). Nu 
ştiu ce înţelegere secretă are statul român cu statul francez, dar ştiu sigur că-i 
mînă lui Băsescu. Există zvonuri care spun că noi ne-am angajat să le adăpostim 
deşeurile atomice, şi ei s-au angajat că premiază nişte deşeuri cinematografice. 
Întrebarea mea este: a văzut cineva aceste filme, înainte ca ele să fie exportate? 
Domnilor, dar chiar nu mai există un control de calitate? Cine a dat drumul 
la aceste filme urîte, denigratoare, care nu au nimic de-a face cu realitatea ro-
mânească? Cu realitatea anului 2008, unde România e un membru marcant al 
Uniunii Europene? Sîntem o ţară în plină dezvoltare, cu locuitori care cîştigă din 
ce în ce mai mult, cu parcuri din ce în ce mai înfloritoare, cu supermarketuri din 
ce în ce mai numeroase, cu din ce în ce mai multe bănci şi biserici. Cînd au ieşit 

ultima oară regizoraşii români pe străzi? Dacă ar fi ieşit mai des din turnul lor 
de fildeş, ar fi văzut că străzile nu mai sînt străbătute doar de Dacii! Domnilor, 
unde sînt 4X4? Unde sînt Maybach-urile care înfumuseţează aspectul Bucureş-
tiului nostru drag? Unde sînt peliculele de odinioară, sărbători ale muncii şi ale 
spiritului?  Unde sînt filmele despre alte categorii de oameni ai muncii în afară 
de sărăntoci şi hoţi? Nu de o asemenea cinematografie avem noi nevoie. Avem 
nevoie de o cinematografie care să prezinte un model de român cu care să ne 
mîndrim. Să arate Europei că sîntem demni de ea. 

Jos cu aceşti detractorii de pe marile şi micile ecrane! Ne-am săturat de aerele 
lor intelectuale şi de otrava pe care o strîns-o în ei! Toţi la un loc nu fac nici cît un 
deget al lui Costel Busuioc, acest român minunat care a reaprins făclia patriotis-
mului peste hotare. De ce numai avortoni şi muribunzi? De ce nu şi oameni de 
ştiinţă, tineri excepţionali care muncesc cu sîrg pentru cele mai mari corporaţii 
din lume? De ce nu filme despre simboluri naţionale ca Nadia sau Hagi? Aceşti 
impostori care-şi zic „autori”, înfierează comunismul, dar se umplu de premii şi 
de banii străinătăţii profitînd de el. Domnilor, s-au făcut şi lucruri bune în ţara 
asta! Avem şi oameni de omenie şi doctori cinstiţi. Avem şi mall-uri la Vaslui! 
Ţăranii nu mai au televizoare cu lămpi. Oamenii de la ţară, care s-au întors în 
ţară după ce s-au jertfit prin străinătate ca să pună o pîine pe masă, cei care au 
pus umarul la creşterea PIB-ului, au astăzi plasme!

Pentru ce vă încăpăţînaţi să spuneţi doar ce vă dictează pervertiţii vestici şi 
să faceţi filme pe care nu le vede nimeni? Nu vedeţi că ţara noastră e departe 
de a manifesta un viu interes în legătură cu „creaţiile” voastre? Ţara vă strigă: 
nu avem nevoie de voi! Ţara vrea o privire optimistă spre viitor! După fiecare 
film deprimant, impregnat de periculoasa estetică a urîtului, aceşti indivizi ar 
trebui obligaţi facă un documentar turistic, care să prezinte într-o nouă lumină 
frumuseţile patriei. Ne-am săturat şi de denaturarea trecutului – dacă Ceauşes-
cu nu interzicea avortul, eram acum un popor de ţigani! Noi, românii de bine, 
promitem să vă boicotăm! Noi, patrioţii, noi cei sătui de jeg şi dornici de valori 
curate, avem de văzut un campionat european de fotbal şi o echipă de susţinut. 
Hai România! •

Blog anCa grădinariu (aPeriTiFF@TiFF.ro) 

Premiile la Cannes 
trebuie să înceteze!


