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În The Lodger: A Story of the 
London Fog (1927), Londra 

e terorizată de un misterios 
asasin în serie, numit Răzbu-
nătorul, care ucide blonde, 
în plină şi perpetuă ceaţă. În 
acelaşi timp, un individ mis-
terios se cazeză în pensiunea 
familiei Bunting, care înce-
pe să-l suspecteze pe chiriaş 
că este asasinul mult temut. 
Protagonistul titular este Ivor 
Novello, renumit compozitor, 
actor şi cîntăreţ în epocă, care 
şi-a reluat rolul din acest film 
mut într-un remake sonor din 
1932 (regia Maurice Elvey). 
Temele caracteristice lui Al-
fred Hitchcock – suspiciune 
şi vionovăţie – care vor reveni 
obsedant, sînt prezente în pri-
mul său thriller, cu tuşe expre-

Competiție 
Kabuli Kid este piesa afgană 
din Competiția de anul 
acesta. Un film proaspăt şi 
autentic care şterge în 97 de 
minute orice clişeu despre 
Afganistan şi adună un uriaş 
capital de simpatie. 

Å Pagina 3

Valentino,  
ultimul împărat
Unul dintre titlurile de ne-
ratat ale selecției. Parte din 
secțiunea Ce se întîmplă, 
documentarule? oferită de 
HBO, documentarul se în-
tinde pe doi ani din viața 
Regelui modei.

Å Pagina 4

Chiriașul de Hitchcock: 
proiectat pe aparate din ’75 și acompaniat live de 2 DJ

sioniste, care se inspiră din 
povestea lui Jack Spintecă-
torul. Este şi primul film de 
Hitchcock care se păstrează 
integral (copia nouă are 105 
minute) şi în care regizorul 
are un cameo, apariţie deve-
nită apoi trademark. Versi-
unea clujeană are 75 de mi-
nute, e acompaniată live de 
muzica lui DJ Dubase & Le-
izaboy şi va fi difuzată de pe 
un proiector vechi de 34 de 
ani. Acesta face parte din 
colecția domnului Nectarie 
Nepomeniaşcu, profesor de 
limba rusă dintr-o comună 
de lîngă Bucureşti. Domnul 
Nepomeniaşcu va fi pre-
zent la Meeting Point ală-
turi de proiectorul său. •

– Alin ludu dumbrAvă
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a laura Popescu, redactor șef
aAnca  Grădinariu, editor
aAlin ludu dumbravă, 
Andreia lavinia liutec, Cristi 
mărculescu, radu meza, mark 
racz, miruna vasilescu.
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Republica – Pta. mihai viteazul
arta – Str. universității, nr. 3
Victoria – bulevardul Eroilor, nr. 51
Echinox – (curtea interioara a 
universității babeș-bolyai), str. 
universității 7-9 

AperiTiff Cinematografe Cinema City – (iulius mall) 
Taverna – (proiecții video), 
Str. Clinicilor nr. 14
iulius Mall – (parcare Auchan, 
proiecții drive-in), Str. Alex. 
vaida voievod nr. 53-55
auditorium – ubb, Str. m. 
Kogălniceanu nr.3.

Votul publicului

CoMPETițiE
Toţi ceilalţi / Alle anderen 
Sărbătoarea fetiţei moarte / The dead girl's feast

BaRoMETRul gEnERal
amintiri din Epoca de aur / Tales of the Golden Age
Te iubesc de mult / il y a longtemps que je t'aime
Flame și Citron / Flame and Citron
noapte pe pămînt / night on Earth
anchetatorul / The investigator
il Divo
Străini / Strangers
Sufocare / Choke

3.87
2.74

4.65
4.63
4.60
4.50
4.29
4.24
4.24
4.24

Poza zilei

Expoziția de fotografie gypsy / Foto: Adi marineci

Supernova

Acum cîţiva ani vedeam 
Iceberg şi rîdeam de mă 

topeam, deşi e un gen de ci-
nema pe care nu-l tolerez 
în orice condiţii. Rumba are 
aceeaşi echipă (Dom şi Fio-
na sînt şi regizori şi actori) şi 
propune acelaşi cod: ciudăţe-
nia unor oameni ne-oameni, 
tăcerea aproape permanentă 
dar nu tocmai incomodă din-
tre ei, culorile şi liniile studi-
ate, mişcările de roboţi stîn-
gaci. Un cuplu de profesori 
(ea de engleză, el de sport) au 
o pasiune comună la care ex-
celează: rumba. Doar că, evit-
înd să dea cu maşina peste 
un sinucigaş, Dom îşi pierde 

memoria şi Fiona îşi pierde 
un picior. Totul se dezechili-
brează şi viaţa nu le e deloc 
uşoară. De rumba nici nu mai 
poate fi vorba. Ca în Iceberg, 
presupus a fi o comedie, e 
ciudat că situaţia nu-i deloc 
amuzantă – Fiona cade şi iar 
cade şi iar cade în faţa elevilor 
şi Dom uită în continuu cine 
e Fiona. Cu toate astea, la 
acest film se va rîde pentru că 
e ceva adorabil în alura lor de 
pierduţi în spaţiu (literalmen-
te) şi în feţele lor resemnate 
care par să creadă cu adevărat 
că nimic din ce li se întîmplă 
nu e cu adevărat tragic. •

– mirunA vASilESCu

vino la ora 17.00, la un ceai și o discuție cu actrița Anamaria 
marinca, prezentă în festival cu filmul Contesa / The Countess 
(regia Julie delpy).
Te așteptăm la meeting Point TiFF, în Galeria muzeului de Arta!

Anamaria Marinca la TIFF Lounge

Rumba

CîșTigăToRii PREMiiloR VoTului PuBliCului DE iERi
Cărăbuș anca, 24 de ani, recepționist
Vălean andrada, 22 de ani, studentă
Dobrota Virgil, 46 de ani, profesor
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Reci dar emoţionante, 
contemplative şi to-

tuşi angajante, cele două 
filme semnate de Aku Lou-
himies cartografiază două 
Finlande separate de un se-
col. Lacrimi de aprilie (me-
ditaţie asupra unor teme 
şi termeni mari: sacrificiu, 
vină, dorinţă, genocid) se 
desfăşoară în timpul războ-
iului civil finlandez (care a 
coincis cu finalul Primului 
Război Mondial) şi este un 
love story absurd între una 
dintre puţinele comuniste 
din trupele de guerilă, scă-
pată de o (binemeritată, fie 
vorba între noi) execuţie 
sumară şi salvator-supra-
veghetorul ei, un mult prea 
uman şi idealist soldat. Lo-
uhimies trece în plan se-
cund momentul istoric şi 
introduce în story un fas-
cinant-sinistru personaj, 
judecător-torţionar, melo-
man care va juca şi dejuca 

2 X Aku Louhimies
Focus Finlanda

soarta puţin probabilului 
cuplu de star-crossed lovers. 
Cele foarte multe fapte mici 
legate între ele ca într-un 
lanţ al nenorocirilor din Pă-
mînt îngheţat are ca fundal 
Finlanda contemporană, 
cu problemele ei sociale şi 
frigul ei pătrunzător ca vec-
tori determinanţi. Concedi-
erea unui profesor de lite-
ratură porneşte un tăvălug 
al nefericirii, aparent trans-
mise prin contact. Neferici-
rea personajelor le împinge 
la mai mari sau mai mici 
accidente sau nemernicii, 
care devastează viaţa alto-
ra. De la şomaj la falsificare 
de bani, furt, violenţă, alco-
olism, crimă, decese ferovi-
are şi accidente de maşină, 
incidentele din film vorbesc 
despre netrebnicia inerentă 
naturii umane şi au o ca-
pacitatea miraculoasă de a 
ţine alert spectatorul. •

– CriSTi mărCulESCu

Filmul regizorului Bar-
mak Akram, co-producție 

Franța-Afganistan, gravitea-
ză în jurul unui copil de Ka-
bul abandonat de mămica lui 
într-un taxi – metaforă pen-
tru întregul oraş - şi se mişcă 
în ritmurile Kabulului. Ca-
pitală desfundată de bombe 
şi demonizată de maşina de 
propagandă occidentală, în 
care taximetristul care s-a po-
menit cu copilul, colindă pe 
străzile cu repere şterse, prin 
atmosfera în care pluteşte 
încă molozul post-război, dar 
de sub care răzbate o lume 
condimentată, vie, chiar dacă 
arhaică şi patriarhală. Ka-

Kabuli Kid
Competiție

buli Kid îți dă sentimentul 
de documentar muzical şi îți 
mîngîie sau atacă simțurile 
- cu vitalitatea subterană a 
oraşului, ce străbate de sub 
ruine şi cu complicatele lui 
drame. Povestea copilului 
culminează cu un anunț dat 
la radio prin care un ONG 
străin oferă mamei disperate 
100 de dolari numai să-şi ia 
înapoi copilul şi a doua zi în 
fața porții radioului fac coadă 
vreo cinci potențiale mame 
înfăşurate în miticul văl mu-
sulman. Deznădomîntul nu e 
deloc simplu, deloc comod şi 
deloc salvator. •

– lAurA PoPESCu
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Ce se întîmplă, documentarule? – oferit de HBO

Matt Tyrnauer este jur-
nalist, fost columnist 

la Vanity Fair şi primul care 
a scris vreodată un repor-
taj despre cuplul Valenti-
no Garavani - Giancarlo Gi-
ammetti în 2004 în celebra 
publicație. Atunci partene-
rul de o viață al lui Valen-
tino îl întreba: “Ai de gînd 
să scrii despre un cuplu de 
poponari?” şi, după o pau-
ză, spunea: “Foarte bine! E 
momentul.” Povestea din 
revistă s-a transformat în 
documentarul care cuprinde 
2 ani din viața celui mai gla-
morizat prinț din alta moda  
- existența intimă a unuia 
dintre cei mai pamperizați 
oameni din lume care, după 
ce îşi dă acceptul pentru do-
cumentar, răbufneşte de 
nenumărate ori, disperat 
de camera care îl hăituieşte. 
Într-un interviul, Tyrnauer 

Valentino, ultimul împărat

spunea amuzant: “Valentino 
e cel mai bun film cu mopşi 
făcut vreodată”, documenta-
rul urmărindu-i cu un ochi 
atent pe cei cinci mopşi ai 
designerului trăiesc o incre-
dibilă viață de şeici, surprin-
zîndu-i într-un cadru în care 
se lăfăie pe 3 fotolii de jet 
privat sub privirea frustra-
tă a unei stewardese, sînt 
spălați pe dinți de asistenți 
personali şi puşi deasu-
pra tuturor angajaților de 
o viață. Climax-ul filmului 
este petrecerea de aniver-
sare a 45 de ani de carie-
ră – realizată în Colosseum 
şi tematizată după The Last 
Emperor-ul lui Bertolucci - şi 
de exit-ul dramatic şi rupă-
tor al colosului din lumea 
modei atunci cînd e forțat să 
îşi pună semnătura pe genți 
şi curele. Dar Valentino e, de 
fapt, o experiență religioa-

să, o viziune a estetismului 
absolut la apusul unei ere în 
modă – cu întreaga greutate 
a 80 de ani de intertextua-
litate haute couture ce curge 
prin venele lui Valentino, şi 
cu surprinderea mecanis-
mului fericirii acestui Divo 

over the top ce trece atît de 
dramatic de la angoasă la 
lacrimi de bucurie: şuvoiul 
posedant de extaz care îl re-
varsă admiratorii lui în fața 
rochiilor sale de o supremă 
frumusețe. •

– lAurA PoPESCu

Titlul filmului e dat de 
numele de cod a doi 

asasini danezi, membri ai 
Rezistenţei împotriva ocu-
paţiei germane, în Al doilea 
război mondial. Ţintele lor 
sînt, de regulă, trădătorii, 
dar de la un punct încep să 
lichideze şi SSişti. Dacă vă 
aşteptaţi la o palidă dramă 
în costume de epocă gen 
Hart’s War, luaţi-vă gîn-

Flame și Citron
Supernova

dul. Regizorul Ole Mad-
sen (fost adept de dogma) 
oferă un film între un gra-
phic novel şi un hardboiled 
cu Marlowe. O să găsiţi în 
film cam orice din lexiconul 
spy-noir: asasinate haluci-
nant de complexe, agenţi 
cvadrupli, genii malefice cu 
gesturi teatrale mai ceva ca 
Ming în Flash Gordon. Cu 
toate astea, Flame și Citron 
nu e doar o farsă stilizată, 
care crapă la cea mai mică 
interogaţie. Ascunde în tex-
tura sa grandomană multe 
întrebări legate de război şi 
ororile sale, ori despre păs-
trarea demnităţii în faţa 
opresorului, toate astea fără 
să vrea să cîştige publicul 
doar cu obişnuitul şantaj 
emoţional (gropi comune, 
execuţii) a la Pianistul. •

– mArK rACz
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Cinema RePubliCa

11:00 magnus (Estonia, Marea Britanie, '86’) [401]
13:00 Flame și Citron (Flame and Citron, Danemarca, 130’) [402]
15:30 ape Tulburi (Troubled Water / Norvegia, 121’) [403]
18:00 acasă (Home / Elveția, Franța, Belgia, 95’) [404]
20:30 Despre elly (About Elly / Iran, 115’) [405]
23:00 involuntar (Involuntary / Suedia, 98’) [406]

Cinema aRTa

10:00 Dragoste de-o vară (My Summer of Love / Marea Britanie, 84’) 
[422] Proiecții pentru copii
12:30 Posibilitatea unei insule (La possibilite d’une ile / Franța, 
95’) [423]
15:00 lacrimi de aprilie (Tears of April / Finlanda,109’) [424]
17:00 Sora Katiei (Katia’s Sister / Olanda, 85’) [425] 
Proiecții pentru copii
19:30 Pamânt înghețat (Frozen Land / Finlanda, 130’) [426]
22:30 FilmFobia (FilmPhobia / Germania, Brazilia, 80’) [427]

Cinema ViCToRia

10:00 Vinyan (Franța, Belgia, Marea Britanie, 95’) [411]
12:00 Fata în Casă (La nana / Chile, Mexic, 117’) [412]
14:30 mincinosul (The Liar / Finlanda, 52’) Jackpot 2 (Finlanda, 
34’) [413]
17:00 ești marlon și brando (My Marlon and Brando / Turcia, 92’) 
[414]
19:00 o istorie completă a eșecurilor mele sexuale (a Complete 
history of my Sexual Failures / Marea Britanie, 90’) maladia schneider 
(The Schneider Disease / Spania, 10’) [415]
22:00 Copilul din Kabul (Kabuli Kid / Franța, Afganistan, 94’) 
naufragiații (Les naufrages / Franța, 27’) [416]

Cinema CiTy Sala 6

12:00 Străini (Strangers / Israel, Franța, 84’) [441]
14:30 buick Riviera (Bosnia și Herțegovina, S.U.A., 86’) [442]
16:30 Tărâmul pieilor roșii (Birdwatchers / Italia, Brazilia, 108’) [443]
19:00 Dl. Guvernator (Mr. Governor /  Suedia, 81’) [444]
21:00 Der knochenmann (The Bone man / Germania, 121’) [445]

Cinema CiTy Sala 7

12:00 Valentino (Valentino: The Last Emperor / S.U.A., 95’) [451]
14:00 nici nu mai știu de când te iubesc (Il y a longtemps que je 
t’aime /  Franța, 117’) [452]
16:30 intotdeauna (Forever / Slovenia, 82’) [453]
18:30 al nouălea cer (Wolke neun / Germania, 98’) [454]
20:30 un profesor de țară (The Country Teacher / Republica Cehă, 
120’) [455]

Cinema CiTy Sala 9

11:30 Rumba (Franța, Belgia, 77’) [461]
13:30 Stranger Than Paradise (S.U.A., 89’) [462]
15:30 intoarce-te, Kate (Come Back Kate / Olanda, 53’) Forme de 
hârtie (Between the Folds / S.U.A., 56’) [463]
18:00 iubito, m-am indrăgostit (Le grand depart / Canada, 100’) 
[464]
20:30 Cumplit de fericit (Terribly Happy / Danemarca, 95’) [465]

Cinema eChinox

21:30 Repo! opera Genetică (Repo! the Genetic Opera / S.U.A., 
98’) [431]
23:30 Fata-soldat (Little soldier / Danemarca, 100’) [432]

TaVeRna

22:00 The Chaser (Coreea de Sud, 123’) [481]

DRiVe in

22:00 Sufocare (Choke / S.U.A., 89’) [471]

Program
Marți, 2 Iunie

Umbre

The Bone Man

Austriecii au dat umanităţii ceva 
personaje memorabile: exaspe-

ranta Sissy, inegalabilul Hitler, uluito-
rul Fritzl. Este deci logic ca atunci cînd 
vine vorba de perversiuni criminale să 
aibă şi cu ce şi de ce să le pună pe film. 
Der Knochenmann este un thriller-ecra-
nizare de roman austriac. În care se 
răspunde unei întrebări deloc comfor-
tabile: ce faci cînd eşti onorabil patron 
de pensiune austriac şi îl arunci mortal 
de la geam pe un individ care îţi abuza 
tîrfa favorită? Plăteşti 130.000 de euro 
unui şantajist estic, prieten cu victima 
colaterală a infatuării tale amoroase. Şi 
speri ca fiul tău să nu se apuce de studi-
at dosare bancare şi ca un recuperator 
de maşini ale rău-platnicilor la leasing 
să nu apară brusc la tine în hotel cău-

tîndu-l pe un anume Horvath. Coup de 
foudre total care amalgamează năucitor, 
perfect tensionat şi sarcastic galinacee 
antropofage, hăcuiri, twisturi admirabi-
le şi amor sincer. •

– CriSTi mărCulESCu

Prezintă
Zilele Filmului 

Românesc

Vox Pop – Marea Neagră

• „Surprinde foarte bine drama românilor 
plecaţi în italia. E un subiect încă virgin 
pentru filme şi e foarte bine exploatat aici. 
un film de văzut.” – Mariana, 32 ani
• „dramatic, dar foarte real. m-a sensibilizat şi 
m-a făcut să realizez ce înseamnă viaţa româ-
nului sclav, dincolo de graniţe. E de necrezut, 

dar din păcate se întîmplă.” – Iuliana, 25 ani
• „ Să vezi şi să nu crezi - aşa mi s-a întîmplat. 
Foarte fain.” – Iustin, 19 ani
• „ Putea să fie un pic mai puţin tragic, că în 
rest suprinde destul de bine ideea de român 
plecat în italia. merita încercat şi nu-mi pare 
rău.” – Dan , 22 ani
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Fără limită

Supernova

Tanya şi Mare sînt căsăto-
riţi. Ea vine acasă la trei 

dimineaţa şi Mare o plesneş-
te pentru că bănuieşte că a 
fost cu un alt bărbat, nu cu 
prietenele ei. După aceea, ei 
încep să vorbească. Şi conti-

Întotdeauna
nuă să vorbească vreo 70 de 
minute, într-un apartament 
decorat cu genul de obiecte 
de artă pe pereţi evocatoare 
ironic de interioare de tele-
novelă. Pentru cei ce se ştiu 
vinovați de dialoguri intermi-
nabile pe aceleaşi două teme  
- încredere/trădare – aces-
ta e leacul perfect. Filmul e o 
vivisecție magistrală în 500 
de replici ale crizei de cuplu şi 
aminteşte pe invers de ultra-
sexosul pas în doi din En la 
cama de Matías Bize. S-ar pu-
tea numi În sufragerie – locul-
simbol al impasului crunt în 
care dragostea avîntată de la 
început putrezeşte, cu picio-
rul țintuit de ghiuleaua “pen-
tru totdeauna”-ului. •

– lAurA PoPESCu

Victor Mancini (Sam 
Rockwell) se întreabă 

obsesiv “Ce ar face Iisus?”, 
ori de cîte ori primeşte ce-
curi de la oameni care cred 
că i-au salvat viaţa, de fieca-
re dată cînd parcul tematic 
(reconstituire ca la carte a 
unui orăşel colonial din pri-
mele decenii ale coloniză-
rii Americii populat de varii 
scursuri umane costumate 
de epocă), în care lucrează, 
îl aduce în pragul exasperă-
rii şi cu ocazia fiecărui post-
coitum sec şi trist pe care îl 
performează cu varii colege 
de la grupul de sprjin pentru 

Sufocare dependenţii de sex al cărui 
membru este. Victor Man-
cini ar putea fi chiar un ur-
maş direct al Mîntuitorului, 
creat prin inseminare artifi-
cială dintr-un presupus pre-
puţ ale Iisus… sau cel puțin 
asta credea mama sa demen-
tă şi muribundă (Anjeli-
ca Huston) atunci cînd şi-a 
scris jurnalul. Cu un tupeu 
vecin inconştienţei, Gregg 
Clark îl permutează pe Vic-
tor Mancini din paginile ro-
manului lui Chuck Palahniuk 
în filmul său de debut. Dacă 
abordarea în cheia comedi-
ei negre potenţează sau nu 
istoria cinică, mesianică şi 
absurdă a lui Victor Mancini 
aflaţi singuri. •

– CriSTi mărCulESCu

Involuntar, suntem foarte 
afectaţi de părerea celor-

laţi, chiar dacă, de cele mai 
multe ori, tindem să negăm 
acest lucru. Un aspect foar-
te bine surprins în film, mai 
ales prin exerciţiul plasat la 
început prin care ni se arată 
cît de mult ne sînt influen-
ţate deciziile de ceea ce cred 
ceilalţi, ajungînd astfel de 
foarte multe ori să ne negăm 
convingerile. Poveştile pa-
ralele prezentate, subliniază 
doar cîteva dintre carenţele 
noastre sociale, pe care in-
sistăm să le ignorăm, fie din 
laşitate, fie de cele mai multe 
ori pentru a păstra aparen-
ţele, iar cei mai afectaţi sînt 

Involuntar

copiii, viitorii adulţi care sînt 
predispuşi să facă aceleaşi 
greşeli. Cel mai interesant, 
dar foarte stupid în esenţă, 
este momentul în care şofe-
rul unui autobuz refuză să 
continue călătoria pentru că 
cineva a distrus draperia la 
baie şi nu va porni la drum 
pînă cînd se va mărtursi cine 
a făcut-o. Un exerciţiu de cu-
raj şi sinceritate care ne de-
monstreză cît de dispuşi sunt 
adulţii să-şi recunoască pu-
blic greşelile. Un film care te 
intrigă şi deranjează pentru 
că surprinde mult prea bine 
defectele fiecăruia dintre noi. 
Film deja multipremiat. •

– AndrEiA liuTEC

Vox Pop – Sărbătoarea fetiței moarte

•  „ derutant iniţial, chiar fără mesaj, ca pînă în final să mă convingă. 
un film interesant, dar prea lung.” – Răzvan, 33 ani
• „ un film care ne arată cît de naivi sînt oamenii cînd vine vorba 
de credinţă, simt nevoia să atingă ca să creadă, chiar dacă e vorba 
de un şarlatan. Preferă să închidă ochii sau să-şi inveteze miracole. 
Absurd.” – Mircea, 27 ani
• „ m-am simţit ca şi cum eram pe vremea zeităţilor romane sau cele 
din biblie. Cît de stupizi pot fi oamenii numai de dragul a… ce? Şocant. 
merită văzut numai pentru prostia celor din film.”  – Cristina, 23 ani

Supernova
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TIFFarul se întoarce

Lavinia Ciuntu,  
55 ani, programator
„De TIFF mi-a spus şi m-a adus fata 
mea, ea îl urmăreşte de la început. De 
atunci festivalul este ca o sărbătoare 
pentru mine, singurul concediu şi sin-
gura bucurie de gen, mai ales că sînt din 
Bucureşti. Aşa că din 2004 vin în fiecare 
an aici, la Cluj, pentru a vedea filme, vin 
numai pentru TIFF.”

1 Nu la vîrsta mea. Sînt un om mult 
prea direct de felul meu şi, de la o vîr-
stă încoace, nu mai contează aparen-
ţele. Dar totuşi, a fost acum cîteva zile 
un film pentru care unii ar pune mîna 
la ochi, s-ar jena să recunoască că le-a 
plăcut. E vorba de Al nouălea cer, un film 
care mi-a plăcut foarte mult.

2 Dacă s-a întîmplat, a fost din cauza ore-
lor, neputinţei de a fi în două locuri deoda-
tă, dar în  general am văzut ce am vrut.

3 Eu pentru filme vin aici, aşa că stau 
pînă noaptea la filme, apoi mă duc acasă 
şi aştept a doua zi să o iau de la capăt.

4 Plăcerea înainte de toate chiar dacă 
nu se poate întotdeauna, pentru că apar 

6 Citesc AperiTIFFul şi consider că re-
comandările sînt bune, nu mi s-a întâm-
plat să fiu foarte dezamăgită de un film 
după ce am citit despre el în revistă.

7 4 -5 filme pe zi – o senzaţie excepţio-
nală, mă duc acasă, beau o cafea, fumez 
tone de ţigări în aşteptarea zilei urmă-
toare, curioasă să văd ce îmi pregăteşte.

Ziua 4: TIFFarul liber
Mihai Chirilov, iată un TIFFar care o să adune 50 de filme văzute la Ediția asta. Adorăm certurile la cuțite 
pe filme și sperăm ca Providența să ne-o scoată în cale și pe prietena cea mai bună cu care TIFFara de azi 
nu mai vorbește. Doamnă, vă mulțumim pentru Al nouălea cer, la recomandarea dumneavoastră ne-am 
duce și noi să îl vedem la cinema.

Cine a văzut cele mai multe filme la TIFF? 
În ultimii şapte ani ai fost la filme de 

dimineața pînă seara? Cîte filme ai vă-
zut la TIFF? Uimeşte-ne! Trimite-ne bi-
letele rupte dar păstrate cu grijă, înşiră-

ne filmele! Ne rezervăm dreptul să ne 
povesteşti faza ta preferată din oricare 
dintre ele. Nu e uşor, dar pasiunea pentru 
filme îți poate fi răsplătită! Noi punem la 

bătaie zece trusouri complete de obiecte 
TIFF 2009 şi un interviu cu cel mai bun 
dintre cei buni. Cel care ai văzut mai mul-
te filme decît noi! (aperitiff@tiff.ro) •

Concurs

alte priorităţi, dar mi-a venit vremea să 
pot să fac ce vreau, aşa că vin an de an 
să văd filmele TIFFului şi doar asta fac 
pe perioada festivalului.

5 Nu, ferească Dumnezeu. Sînt certa-
tă cu o prietenă foarte bună din aceste 
motive, pentru că nu vreau să-i susţin 
părerea şi nici ea pe a mea. Eu am punc-
tul meu de vedere şi-l expun tot timpul.

Trimite povestea celei mai 
dragi amintiri care te leagă de 
Cinematograful republica și/sau 
poze legate de ea la salvatirepu-
blica@tiff.ro. Hai să nu îl lăsăm 
să dispară din viața noastră! 
Premiem cei mai fideli prieteni 
și cele mai frumoase amintiri cu 
un pachet complet de obiecte 
promoționale TiFF 2009.

Salvează 
Cinema  
Republica!
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InterogaTIFF

InterogaSTAFF
Afară plouă şi e oribil de frig. Cizme de cauciuc n-am găsit. Starurile şi oaspeţii sînt plecaţi la Mărișel. 
Mîncarea vine la pachet şi toată lumea se vaită de indigestie. În acest context, staff-ul TIFF zbîrnăie. 
Iată cum arată TIFF din spatele perdelelor. 

1 Cîte filme vezi în medie 
pe ediţie?
2  Cîte ore lucrezi pe zi?
3 Cîte ore dormi pe 
noapte?
4 Ce film regreţi cel mai 
tare că ai ratat?
5 Recomandă un film.
6 Care e cea mai frumoa-
să parte din TIFF?
7 Care e cea mai tristă 
parte din TIFF?

Toma Peiu – Internatio-
nal Press Relations
1 Anul trecut vreo 20, anul 
ăsta jumătate dintr-unul, 
jumătate dintr-altul şi-ncă 
vreo 3.
2 Cam 10 ore, dar pot să fie 
şi 15-16.
3 Depinde. Într-o noapte 2, 
într-alta 8...
4 Alle Anderen şi One Shot.
5 Repo! Opera genetică.
6 Poţi să vezi filme de la 10 
AM la 2 AM şi ai şi unde şi 
cu cine să bei după aia.
7 Partea-n care plouă şi 
e frig.

Dana Boghean – Guest 
Transport Coordinator
1 Maxim 1 film.
2 Minim 12. Dar mai bag 
şi-acasă cîteva.
3 4, maxim 5. Poate prind 
şi party vreo 2 ore.
4 Nici nu ştiu ce-am ratat.
5 De unde să ştiu?
6 Suntem împreună, e at-
mosferă, socializăm – deci, 
interacţiunea umană.

7 Mult stress, totul e mega-
urgent şi trebuie să se rezol-
ve ACUM!

Adriana Răcăşan – Gra-
phic design, DTP
1 Maxim 3.
2 20 de ore...
3 4-5 în medie.
4 Ştiu că o să ratez Repo!The 
genetic opera şi Anticrist-ul 
lui von Trier. De fapt ştiu că 
o să ratez tot.
5 Home 
6 Lucrul în echipă timp de 
20h, văzut filme, pe furate, 
în grup, supa vărsată la pa-
chet.
7 Văd mult prea puţine fil-
me.

Oana Bujgoi – Director 
Executiv
1 Maxim 3.
2 Minim 12.
3 Vreo 6 tot dorm.
4 Amintiri din Epoca de Aur. 
5 Katalin Varga.
6 Party-urile.
7 Partea cea mai şi cea mai 
şi cea mai tristă e luni, după 
festival, cînd se desface de-
corul. E sfîşietor.

Mihai Mitrică (Mitrix) – 
Film Department
1 5
2 10
3 3
4 Pînă acum n-am avut 
timp să ratez.
5 Hunger.
6 Primele 2 zile, pentru că 

e haos.
7 Sfîrşitul festivalului.

Anca Macoviciuc – Accre-
ditation Manager
1  2,5
2 La început 18 şi spre sfîr-
şit vreo 14.
3 3
4 Am ratat şi o să ratez: 
Amintiri din Epoca de aur, 
Hunger, Kabuli Kid, Alle An-
deren şi tot Romanian Days.
5 Il y a longtemps que je 
t’aime –pentru suflete sen-
sibile şi Valentino, the Last 
Emperor – pentru fashioniste 
incurabile.
6 “Gettogetherness”... şi 
îmi place că văd multă lume 
venind la film, la cinema.
7 Că noi nu vedem filme. Şi 
nici voluntarii noştri. Şi că 
sînt ca într-o bulă: nu citesc 
nimic (în afară de AperiTI-
FF), nu văd filme, nu mă uit 
la ştiri. Şi apuc să mănînc se-
minţe şi fast-food.

Andrada Romagno – Rela-
ţii Internaţionale
1 Să zicem 4.
2 De la 9 la 23.
3 Vreo 5 ore.
4 O să ratez Antricrist şi Po-
liţist, adjectiv.
5 Scurt metrajele din Zilele 
Filmului Românesc.
6 Prima zi de festival.
7 Prima zi de după festival.

Ramona Sîrbu – Coordo-
nator Invitaţi Romîni

1 Cînd lucrez, vreo 4.
2 12-14 ore
3 Vreo 5-6 ore
4 N-am văzut decît jumăta-
te din Amintiri...
5 Poliţist, adjectiv
6 Party-urile.
7 Sfîrşitul.

Adi Marineci – Fotograf
1 Acum 2 ani cînd nu lu-
cram, vedeam 5 pe zi, acum 
1 la 2 zile.
2 8 ore dar aş putea spu-
ne 14.
3 5-6 ore.
4 O să regret Anticrist că o 
să fie în acelaşi timp cu Gala.
5 Mamut al lui Moodysson.
6–7 Agitaţia. E şi frumoa-
să şi tristă că nu am timp de 
nimic.

Mihai Gligor – Festival 
Manager
1 Acum 3 ani vedeam cam 
2 filme pe ediţie. Anul tre-
cut am reuşit să văd 10. Anul 
ăsta am văzut doar unul, dar 
vreau să văd tot 10.
2 Toată ziua cam asta fac. 
Chiar şi la party-uri şi lunch-
uri tot muncă e, mai vorbesc 
cu cîte un sponsor etc.
3 În weekend-uri 4-5 ore, în 
timpul săptămânii 6-7.
4 Amintiri din epoca de aur.
5 Hunger 
6 Tot ce se-ntîmplă timp de 
10 zile la Cluj.
7 Prima zi de luni, după fes-
tival. •

 – mirunA vASilESCu
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1 Italienii şi-au adus amin-
te că prin filme e bine să 
existe şi secvenţe de sex. 
Fie ele gratuite şi oarecum 
inspirate de fimele lui Tin-
to Brass (Haos calm), sau nu 
chiar conforme cu numă-
rul de participanţi, scopul şi 
poziţia dictate de Vatican (Il 
passato e una terra straniera). 
Sexvenţele italieneşti pică 
bine într-o ediţie (aparent) 
cuminţică de TIFF.
2 În ilogica lucrurilor şi în 
contextul ameninţător de 
ploios al acestor zile, singu-
rele umbrele ieftine şi solide 
sînt disponibile în doar trei 

8 lucruri pe care 
le-am constatat la 
TIFF08

E posibil oare să explici tot 
ce ne înconjoară cu aju-

torul unei foi de hîrtie? Chiar 
dacă iniţial pare absurd sau 
de domeniul abstractului, do-
cumentarul Vanessei Gould 
ne demonstreză cum arta ori-
gami surprinde misterul uni-
versului prin tehnica şi for-
mele sale.  Hîrtia a prins viaţă 
pentru prima oară în mîinile 
unui japonez, Akira Yoshiza-
wa care a „împachetat” lumea 
oferindu-i o altă dimensiune, 
o altă interpretare. Apoi vine 
rîndul celorlaţi care impun 
suflul de viaţă hîrtiei, sub di-

Forme de hîrtie
ferite forme, sînt poveştile 
unor oameni care au învăţat 
cum, pasivă şi cuminte, o coa-
lă de hîrtie, poate materializa 
gînduri şi forme pe cît de as-
cunse, pe atît de reale. Ei sunt 
cei care transformă miracolul 
formelor în palpabil prin pli-
uri şi calculi matematici. Prin 
arta origami ei decoperă fru-
mosul dincolo de rigiditatea 
legilor fizicii şi matematicii. 
Forme de hîrtie este un docu-
mentar surprinzător şi foarte 
profund ce trăieşte şi se tră-
ieşte prin fiecare poveste. •

– AndrEiA liuTEC 

Ce se întîmplă, documentarule? – oferit de HBO

culori (flourescente): roz, 
verde şi galben. Curat stri-
dent, monşer!
3 Cea mai bună combinaţie 
nu implică innuendo-uri se-
xuale, cartele de telefon sau 
mai mult de două persoa-
ne. Sînt suficiente un alcool 
(Jaggermeister, digestiv de 
felul lui) şi un non-alcool 
(suc de mere). 
4 Din evidente rezonuri 
meteorologice second-han-
durile şi outleturile cluje-
ne centrale ar putea sfida 
prin încasări terifianta cri-
ză economică. Mai ales că 
aselenizată în Cluj fie via 

8

Bucureşti, fie via Cannes, 
mare parte din populaţia 
cinefilă a pus la bagaj şlapi, 
pantaloni scurţi, rochiţe şi 
ochelari de soare. Pe care 
sperăm cu toţii că vom avea 
cînd să le vernisăm prin 
centrul istoric al municipiu-
lui capitală de judeţ.
5 Ediţia de faţă musteşte 
de biopicuri. De la mitolo-
gice figuri istorice sanglan-
te (The Countess Bathory) 
la trupe rock finaldeze (Ga-
nes) şi la povestiri iraniene 
(Persepolis) avem di tăti. Ba 
chiar stăm bine şi la capi-
tolul ecranizări după aute-
uri chic (Houellebecq şi Pa-
lahniuk).
6 Este uimitor cum un film 
ca Hunger, despre greva foa-
mei, cu violenţe grafice şi 
pereţi de celulă mînjiţi cu 
materii fecale, poate cauza 
unora o gargantuescă poftă 
de popcorn şi chipsuri.

7 Ca de obicei, discuţiile 
din timpul filmului sînt une-
ori mult mai priceless şi de 
o mie de ori mai memora-
bile decît filmul (“Normal 
că le violează, ce vroiai să 
le facă?” dar şi “Ți-am zis 
că nu era mă-sa. Era o ha-
lucinaţie.”)
8 Aparent la revoluţie au 
murit nişte fraieri care nu 
erau de acord cu modul ge-
nial în care românul şi acti-
vistul de rînd făceau haz de 
necaz şi sabotau, intenţio-
nat sau accidental, marele 
aparatus PCR. Sau poate 
Mungiu&co. voiau să spu-
nă altceva cu Amintirile din 
Epoca de Aur. 
[Ca rezervă la opt care nu 
cred ca va vedea lumina ti-
parului: în context festi-
valier este frustrant să nu 
ajungi la Mall, oricît de non-
shopping addict ai fi]. •

– CriSTi mărCulESCu
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Strigoii
Azi-noapte am fost luată pe sus de o mulţime aproape zom-

bificată care mergea abulică, într-o stare de şoc. Am zărit-o 
pe Miruna, colega mea de AperiTIFF tumefiată, cu ochii stinşi 
şi look de strigoi. Mi s-a strîns inima: nu ştiam că se droghează... 
Apoi mi-am dat seama că am dat de publicul care ieşea de la Hun-
ger şi că Miruna tocmai îşi luase doza de şoc. Astăzi mi-a povestit 
cum a bîntuit străzile pînă tîrziu, neştiind unde să se oprească 
sau ce să facă, oscilînd între dorinţa de contact uman şi nevoia 
de a fi singură. Cunosc sentimentul... Acum ani buni, la TIFF, am 
văzut, unul după altul, trei filme bombă din No limits: Scarlet 
Diva, Audition şi Funny Gammes. Nu sînt sigură, nici pînă azi, că 
mi-am revenit. Atunci am mers de nebună pe străzile proaspăt 
plouate, hăituită de un sentiment al iminentei apocalipse per-
sonale şi universale. Am intrat, finalmente, la o petrecere, unde 
un prieten s-a repezit să mă îmbrăţişeze şi eu i-am strigat: “nu 
mă atinge!”. E ceea ce-ți face cinema-ul upercut. Azi-noapte, Emi 
Lăzărescu mi-a cerut socoteală, pe trotuar, că am pus filmul pe 
prima pagina ca “must see”. “A fost plictisitor şi nu mi-a plăcut!” 
Different strokes for different folks. Cred că i-am răspuns, amba-
lată, că nu e bun/rău, plăcut/detestabil. E, pur şi simplu, marcant. 
Important. Desfide categorisirile. Ca şi Gomora, depăşeşte sfera 

cinema-ului şi devine fenomen social sau, chiar mai bine, act de 
restaurare a istoriei. Atunci cînd l-am văzut la un festival în Tur-
cia, am rezistat cu greu şi abia am aşteptat să se termine (şi, cînd 
prin “terminat” înţeleg moartea protagonistului, sentimentul e 
cu atît mai neliniştitor). Îl respingeam ca pe un organism străin, 
disturbant. La cîteva zile după, nu puteam să mi-l scot din cap şi 
mă întrebam dacă nu cumva am înnebunit că vreau să-l mai văd 
o dată. A fost una dintre cele mai răvăşitoare şi mai adînc insinu-
ante experienţe cinematografice pe care le-am trăit. Parte eseu 
politic, parte meditaţie asupra morţii şi a degradării trupeşti sub 
presiunea politică, filmul lui McQueen despre greva foamei ţinu-
tă, într-o închisoare englezească din anii ’80, de irlandezul Bobby 
Sands (Michael Fassbender în interpretarea cea mai apropiată de 
martiriu la care am asistat vreodată), e plin de ideologie contro-
versată şi de filozofie sublimă. Şi are cel mai lung plan secvenţă 
(17 minute) din istorie, unde doi bărbaţi discută, aparent, despre 
geopolitica contemporană dar, de fapt, despre simpla nevoie de 
înţelegere umană. McQueen extrage poezie pînă şi din zidurile 
de închisoare decorate, de frondă, cu fecale. Hunger e tipul de ci-
nema care te face să hălăduieşti, pierdut, la două noaptea, alienat, 
tînjind după o atingere caldă dar şi fugind de orice apropiere care 
ți-ar putea tulbura dezechilibrul interior. •

– AnCA GrădinAriu
(Citeşte pe www.hboclub.ro despre Recount.)
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