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Prezentat de:

ZIUA HBO: Kartrina – recviem în 4 acte
Astăzi este Ziua HBO. Asta înseamnă două lucruri: 1. canalul HBO România a împlinit 10 ani. 2. trei proiecții 
gratuite la TIFF cu cele mai noi producții HBO original.

InterogaTIFF
Probabil că v-ați dat deja seama, 
Matias Bize este regizorul nostru 
preferat. Chilianul a venit la TIFF 
anul trecut cu un film, anul ăsta cu 
două. Ne-am întins cu el la povești 
la Republica și vă putem spune că 
e un tip care sare din toate tiparele 
de regizori pe care le cunoșteam. 
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Eveniment special
Anul acesta la TIFF actrița Tama-
ra Buciuceanu-Botez va fi omagi-
ată, primind Premiul pentru în-
treaga carieră. Cu această ocazie, 
astăzi va avea loc proiecția speci-
ală a filmului Cuibul de viespi. 
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Amplul documentar al lui 
Spike Lee re-abordează 

tragedia provocată de uraga-
nul Katrina în New Orleans în 
2005, fiind o producţie-mamut 
a genului, cu sute de mărturii 
adunate cu precizie şi propor-
ţie chirurgicale de pe toate pa-
lierele vieţii publice americane. 
Dezastrul a fost de fapt format 
din două faze - deşi furtunile 
au fost necruţătoare, reacţia 
autorităţilor a fost tardivă şi 
ineficientă, iar digurile care 
protejau oraşul au cedat încă 
de la început. Trataţi ca nişte 
„refugiaţi” de administraţia 
Bush (şi ajutaţi în consecinţă), 
oamenii a trebuit să se ajute 
mai degrabă singuri, cu atît 
mai mult cu cît oraşul devenea 
(şi) calapodul breslelor interlo-
pe din cartierele sărace. Docu-
mentarul produs de HBO e o 
palmă dată uneia dintre porun-
cile standard ale americanilor 
(safety first) şi un tribut adus 
spiritului de luptă şi culturii 
stand your ground a celor care 
au rămas/supravieţuit  şi care 
au luat totul de la capăt.  • 

– Mark racz 
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Votul criticilorCompetiție

Desgineri vestimentari la TIFF
Astăzi s-a deschis pe strada Samuel Micu la numărul 4 unul dintre 
cele mai interesante evenimente adiacente TIFFului, TIFF Fashion. 
După modelul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo, care 
găzduiește în interiorul lui colecțiile celor mai cool designeri sîrbi ai 
momentului, TIFFul i-a propus creatorului de modă clujean Dorin 
Negrău să găzduiască o galerie în care sînt invitați cei mai tari de-
signeri din România, alături de studenți și debutanți. La adresa cu 
pricina nu numai că veți putea vedea și cumpără cele mai frumoa-
se haine din colecții care nu au ajuns încă în magazine, ci vă veți 
putea refugia într-un bar permanent deschis și veți putea viziona 
expoziții foto și, după ora 18.00 spectacole inedite. Colecțiile vor 
putea fi vizitate pînă pe 7 iunie. Mîine vom reveni cu detalii cu pri-
vire la evenimente. 

TIFF la cald Tîrgul de artă
La Casa Matei are loc un tîrg de artă studențesc. Ineditul lui este 
că se creează la fața locului, se lucrează pe stradă, iar obiectele sînt 
expuse spre vînzare. •

F ilmele nemţeşti abundă în violenţă. O violenţă abţinută, angoa-
santă, care face să tremure aparatul de filmat şi să vibreze coloa-

na sonoră. Aşa sînt şi tocmai de-aia ne plac. Sieben Tage Sonntag nu 
se abate de la regulă, ba chiar e atît de intens încît violenţa pare să 
fie logica naturală a lucrurilor. Într-un orăşel care arată ca staţiunea 
Mamaia în afara sezonului – gri, pustiu, deprimant – doi puşti de 16 
ani sondează spaţiile ruginite şi părăsite, în căutare de fete, alcool, 
dar mai ales ceva care să îi scoată din starea duminicală în care se 
află de cînd au terminat-o cu şcoala. Lucrurile ar putea în orice clipă 
deveni frumoase şi cuminţi: Adam s-ar putea cupla cu fata care-i dă 
tîrcoale şi ar scăpa şi de nocivul Tommek şi a lui siguranţă de sine cu 
care îl desfiinţează de fiecare dată. Dar lucrurile NU se vor întîmpla 
astfel şi setea băieţilor de-a întrece orice limită şi mai ales de a se în-
trece unul pe celălalt este nesfîrşită şi se transformă în crimă. Crimă 
deloc incredibilă, deloc artistică, deloc justificabilă, foarte sîngeroasă 
şi totuşi atît de firească pe post de climax al unor comportamente 
dezaxate 100% provenite din ţara trash-ului. •

– Miruna VasiLescu

A nul acesta TIFF o omagiază pe extraordinara Tamara Buciu-
ceanu-Botez. Cu această ocazie sînteți invitați la proiecția unui 

film eveniment: Cuibul de viespi în regia lui Horea Popescu. O satiră 
ascuţită despre rapacitate, meschinărie şi imoralitate, adaptare a bi-
necunoscutei piese Gaiţele, a lui Alexandru Kiriţescu. Fiii lacomi ai 
unei femei simple pîndesc cu aviditate moştenirea care urmează să 
le rămînă după moartea mamei lor. După ce o fac pe sora lor să se 
sinucidă, ei exultă deasupra mormîntului dincolo de care întrevăd o 
adevărată avere. Filmul se încheie apoteotic cu o scenă grotescă petre-
cută la cimitir, un diagnostic perfect al relaţiilor pline de ură şi intrigi 
din familia Duduleanu. Un recital al actriței greu de uitat și o peliculă 
produsă în 1986 care nu are nimic de a face cu comunismul. •

– andreea cHiriac

Cuibul de viespi

Alex Leo Șerban
Laurențiu
Brătan

Boyd van Hoeij  
(european-films.net)

Dana 
Enulescu

Iulia Blaga

Balul de toamnă – ** **** **** *

Jamil, mergi în pace – ** **** – –

Zona *** *** – **** **

Karoy – * – ** –

Lacul Tahoe ***** ** ** ** ****

Pămîntul, cerul și ploaia **** * ** *** ****

Aventurierii – ** ** * *

Povestea 52 – * * – –

Shakespeare colț cu Victor Hugo ***** ** – – –

În fiecare zi e duminică

Evenimente speciale
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W ide awake nu este încă un documentar despre insomnie sau 
despre individul hiper-activ şi creativ care încearcă să devină 

normal, să îşi organizeze realitatea în urma unei revelaţii sau supra-
saturaţii. Nu este un documentar în care o echipă de specialişti teo-
retizează şi explicitează în mod cît mai riguros cauze, efecte, soluţii, 
posibilităţi, cazuri. Cu alte cuvinte nu este un documentar tradiţional 
şi previzibil. Regizorul Alan Berliner se transformă în  studiu de caz 
şi explorează propria sa istorie – luptă de patruzeci de ani cu insom-
nia. Autoreferenţial şi inovator în utilizarea materialeleor de arhivă 
(el însuşi un colecţionar fanatic de fotografii, înregistrări anonime, 
albume de familie, sunete, culori, toate etichetate şi organizate la li-
mita obsesiei), Berliner problematizează raporturile între insomnie 
şi conformitate, organizare excesivă şi instabilitate afectivă. Piesa de 
rezistenţă este fără îndoială experimentul Cafeaua – după treizeci şi 
unu de ani, Berliner bea prima cafea şi porneşte într-o incursiune 
ameţitoare a studioului şi a materialelor cinematografice grupate pe 
culori – o divagaţie care surprinde auto-distructivitatea ascunsă în 
spatele dependenţei de imagini. •

– aLexandra consTandacHe

Insomnia
Ziua HBO Votul Publicului

cîștigătorii 
concursului nescafe 
„Votează cel mai bun 
film” de azi sînt:
cătălina nistor, 
raluca giurgiu

Foto: adi Marineci

E a (Anette Benning) este profesoară divorţată, cu doi copii şi o pa-
noplie de tendinţe literar-suicidare. El (Ben Kingsley) este doctor 

chel, evreu şi bogat. Logic, cuplul atipic pendulează între momente 
de fericire decelerată şi puseuri morbid-poetice (ea vrea ca cenuşa să 
îi fie împrăştiată deasupra unui lac). Susţinută de diferenţele de clasă, 
alimentată de gelozia ei rampantă şi de momentele în care chelia lui 
străluceşte în compania altor femei, finalitatea poveştii de amor va 
trebui să implice un pistol şi nişte gloanţe. Care apar la începutul 
filmului, imediat după şi contra-punct cu un montaj din noir-uri cla-
sice. Ce urmează este parte reconstituire de proces, parte repunere în 
faţa camerei a mărturiilor celor mai mult sau mai puţin implicaţi în 
drama de cuplu. Filtrate prin mentalităţile şi sensibilităţile 60iste ale 
martotilor, momentele din relaţia protagoniştilor se vor un studiu al 
unei nevroze cu final deja cunoscut. •

– crisTi MărcuLescu

Doamna Harris

Competiţie
Aventurierii/ Kalandorok 4,39
Zona/ La zona 4,20
Jamil, mergi în pace/ 
Ma salama Jamil 4,06
Balul de toamnă/ Sugisbal 3,80
Povestea 52/ Tale 52 3,55
Lacul Tahoe/ LakeTahoe 3,47
Karoy 3,11
Cerul, pămîntul şi ploaia/ 
El cielo, la tierra y la lluvia 3,02
Barometru general
Om Shanti Om 4,61

Fantomele lui Goya/ Goya’s 
Ghosts 4,48
Nu ne lua în seamă/ 
Non pensarci 4,42
Joe Strummer: Viitorul e nescris/ 
Joe Strummer: The Future is 
Unwritten 4,39
Heima 4,38
O crimă americană/ 
An American Crime 4,32
Control 4,31
Caramel 4,28
I’m Not There 4,28
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La mulți ani, (Ziua) HBO!
Ziua HBO

Î n 2004 Ziua HBO a avut prima ediție la TIFF. În cinci ani, eve-
nimentul a reușit să bată cîteva recorduri: primele vizionări la 

care s-au călcat oamenii în picioare, primul maraton al TIFFului și 
singurul cu sala plină (Angels in America) - șase ore de proiecție – pri-
ma premieră în festival a unui Palme D’Or – Elephant al lui Gus Van 
Sant. E momentul să aflăm cum este construit acest eveniment, cum 
a început, încotro se îndreaptă și ce caută în fapt HBO la TIFF. Am 
stat de vorbă cu Ileana Cecanu, PR & Marketing Manager la HBO. În 
continuare iată ce știam deja și ce abia am aflat. 

Ziua HBO s-a consacrat ca un experiment la limită unic în Europa 
Centrală: cele mai în vogă, mai mari și mai controversate producții 
de televiziune americane transformate într-un spectacol de cinema 
cu intrare liberă. „De fiecare dată cînd HBO participă la un festival de 
film, intrarea este liberă. E o restricție de participare impusă în toată 
lumea. HBO nu se asociază cu nici un eveniment în care se vinde 
ceva, în care, de exemplu, băutura este pe bani, pentru că regula lui e 
ca acesta să fie dedicat oamenilor.” 

Filmele
Au fost mereu în topul publicului și, privind retrospectiv, selecția 
de genuri și pelicule e eclectică. American Splendor – cel mai fasci-
nant hibrid văzut vreodată la TIFF, viața lui Harvey Pekar pusă în 
benzi desenate de el însuși, benzi care nu respectă nici unul dintre 
canoanele industriei dar care au un statut cultissim în State, și cel 
mai bun rol din cariera lui Paul Giamatti.  Elephant – Palme D’Or 
după cum spuneam, proiectat în urma flamboaiantului Bowling for 
Columbine în deschiderea TIFFului 2004, față de care arată ca o per-
lă pe lîngă un ghiul turcesc. The Girl in the Café – avînd în vedere 
bizarul și transgresivul la care se încumetă acest eveniment, trebuie 
spus că a fost unul dintre cele mai romantice și mai motivaționale 
filme ale festivalului și un prilej minunat de a-l revedea pe Bill Ni-
ghy. Empire Falls  - un maraton cu Paul Newman, Ed Harris, Philip 
Seymour Hoffman, Helen Hunt, Robin Wright Penn, Aidan Quinn. 
Angels in America – cel mai triumfal moment al TIFFului 2005 – o 
poveste homosexuală cu SIDA și republicani, emoționantă, inclasa-
bilă și sofisticată la care au rămas pînă la final și au ovaționat sute de 
hetero. „Selecția filmelor noastre pentru TIFF”, îmi explică Ileana, 

„o face Chirilov. Noi propunem însă el hotărăște și chiar 
nu intră în ea orice. Am putea să ne simțim jigniți că une-
le producții originale sînt respinse, însă în fapt avem cu 
TIFFul acea relație ideală construită pe principiul să ai în-
credere în partenerul tău. Asta nu înseamnă că nu stăm 
ca pe arcuri în fiecare an. Ne îndreptăm întotdeauna spre 
o zonă neexplorată și nu știm care va fi reacția publicului 
la proiecțiile noastre: va fi oripilat? îi va plăcea? Dar dacă 
publicul e „mort” nu se poate face nimic. Putem să aducem 
cele mai tari titluri din lume, dar dacă nu sînt oameni care 
să le aplaude sau să le huiduie e degeaba.” 

10 ani
Anul ăsta HBO împlinește 10 ani. Ce era la început? „Un 
canal care difuza blockbustere, dar care era distant și pi-
ratat din greu.” Ce a cîștigat în 10 ani? „Apropierea și în-
crederea spectatorilor care apelează la noi pentru orice în 
domeniul filmului; faptul că acum putem cumpăra și difuza 
orice scurtmetraj românesc care merită văzut; difuzarea în 

direct a Oscarurilor, Globurilor de Aur și a ceremoniei BAFTA pe care 
de la anul le vom transmite fără dublaj, în limba engleză pentru că 
publicul să poată intra direct în atmosfera lor”.  

Concursul de scenarii HBO
În fapt HBO e un partener tentacular al TIFFului. Anul ăsta a susținut 
secțiunea Doc’n’Roll, în timp ce canalul frate, Cinemax, a sprijinit 
secțiunea cult 3x3. Al treilea și ultimul eveniment, dar cu siguranță 
cel mai important pe termen lung, este Concursul de Scenarii HBO. 
Azi încep Zilele Filmului Românesc, un eveniment uriaș anul ăsta 
la TIFF. Concursul de scenarii este un punct esențial din acest eve-
niment, iar printre cîștigătorii lui de pînă acum au fost și Mitulescu 
(înainte de debut) cu O zi bună de plajă transformat în film și prezent 
anul ăsta la festival, lung metrajul Schimb valutar al lui Tudor Voican, 
sau Mungiu și Uricariu cu scenariul Cartier. „Pe vremea aia, în 2000, 
se numea Concursul de scenarii HBO și Hartley Merill, cîștigătorii par-
ticipau la Hartley Merill și puteau cîștiga o excursie la Hollywood. 
Dar am preferat să ne asociem cu TIFFul pentru a-l transforma într-
un eveniment local, specific României.” În fapt e singurul concurs de 
scenarii viabil din România, care capătă tot mai mult o aură popula-
ră, de vis american. „Printre finaliști am avut ingineri, copywriteri, 
manageri de marketing, jurnaliști, studenți și un actor. Anul ăsta 
au fost 250 de înscrieri, dublu față de anul trecut, iar selecția are 
loc timp de o lună în care membrii juriului – anul ăsta au fost Radu 
Muntean, Cristina Corciovescu, Ana Maria Sandu, Andrei Crețulescu 
și Mihai Chirilov – sînt singurii care au acces la scenarii. Aici nimeni 
nu printează nimic, nu se fac dosare, nu se trimit e-mailuri. Eu sînt 
singurul om care se ocupă de ele, dar nici eu nu am voie să le citesc. 
Juriul discută fiecare scenariu probînd fiecare scenă, încercînd să 
vadă dacă se poate sau nu transforma în film. Alegerile celor cinci 
sînt de obicei apropiate însă mie mi se pare că dintre ei întotdeauna 
regizorul vede lucrurile altfel. El, spre deosebire de ceilalți, privește 
scenariul ca pe un film.” Există vreo satisfacție să lucrezi orbește la 
un proiect conspirativ și imens? „Surpriza cea mai plăcută a fost că 
scurt metrajul premiat anul trecut a apucat să fie transformat în film 
și să fie proiectat în deschidere la TIFF – Fatza galbena care ride.” •

– Laura PoPescu

Angels in America
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Ţi-a plăcut James Bond cînd 
erai mic? Ce a însemnat pen-
tru tine?
N-am văzut Bond cînd eram mic, 
eroii mei au fost alţii, aşa că nu a 
însemnat nimic pentru copilăria 
mea. 

De ce ai ales un casting?
A fost alegerea lui Mihai Chirilov, 

Spot TIFF7 – 007 
Bogdan Mustaţă

Program 
joi, 5 iunienu a mea. El fusese nemulţumit de 

propunerile mele iniţiale şi, la un 
mic dejun într-un hotel, mă gîn-
deam ce alte propuneri aş putea 
face care să fie apropiate de imagi-
nea festivalului. Mihai Chirilă (re-
gizorul filmului Nigredo) a sugerat 
să propun şi un casting. Am făcut 
şi propunearea asta printre mai 
multe altele şi asta a fost aleasă. 
 
Dacă ai fi nevoit să faci cu 
adevărat un casting pentru 
James Bond, ce calităţi ar 
trebui să aibă actorul pe care 
l-ai alege? Care dintre cei doi 
din spotul tău ar avea mai 
multe şanse?
Nici unul. Aş căuta pe cineva 
mult mai în vîrsta. 

Cum ai vedea un James Bond 
low budget?
Nu există aşa ceva.

A cui e vocea care dă indicaţii 
şi zice „bravo”?
Actorul  Alexandru Gheorghiu – 
Mike. 

Se poate şi la noi?…pînă la 
urmă?
Nu. Acel James Bond, nu. Altul 
sigur că se poate dar... nu va fi 
„acel” James Bond.
 
Ai văzut celelalte spoturi? 
Care ţi-a plăcut cel mai mult?
Îmi plăcea iniţial cel al lui Nego-
escu, dar a fost schimbat între 
timp.•

007 prezentat de Mercedes-Benz

Bogdan Mustaţă

Cinema Republica
11.00 Zona / La zona (spania-Mexic, 
2007) 97’, Regia: rodrigo Pla (c) 
13.00 Balul de toamnă / Sügisball 
(estonia, 2007) 123’, Regia: Veiko 
Õunpuu (c)
15.30 Ancheta / Razsledvane (Bul-
garia-germania-olanda, 2006) 105’, 
Regia: iglika Triffonova (s)
18.00 Marilena (românia, 2008) 124’, 
Regia: Mircea daneliuc (zFr)
20.30 Legături de sînge / Låt den rätte 
komma in (suedia, 2008) 106’, Regia: 
Tomas alfredson (u)
23.00 Sub bombardament / Sous les 
bombes (Franţa-Liban-Marea Britanie, 
2007) 98’, Regia: Philippe aractingi (s)

Cinema Victoria
10.00 Nisipuri / The Village Called 
Sands (românia, 2008) 78’, Regia: 
claudiu Mitcu (zFr)
12.00 Tache (românia, 2008) 76’, Regia: 
igor cobileanski (zFr)
15.00 Întîlniri încrucişate / Crossing 
Dates (românia, 2008) 100’, Regia: 
anca damian (zFr)
17.15 Doamnele de onoare / Las 
meninas (ucraina, 2008) 99’, Regia: 
igor Podolchak (FL)
19.30 În fiecare zi e duminică / Sieben 
Tage Sonntag (germania, 2007) 79’, 
Regia: niels Laupert (c)
22.00 Viva (sua, 2007) 120’, Regia: 
anna Biller (c)

Cinema Arta
10.30 Katrina - Recviem în patru acte 
/ When the Levees Broke (sua, 2006) 
255’, Regia: spike Lee (HBo), intrarea 
liberă
15.00 Fotbal sub acoperire / Football 
Undercover (germania, 2008) 86’, 
Regia: david assmann, ayat najafi (s)
18.00 Cuibul de viespi / The Wasp 
Nest (românia, 1986) 115’, Regia: Horea 
Popescu (es)
20.30 Elevator (românia, 2008) 85’, 
Regia: george dorobanțu (zFr)
22.30 Insomnia / Wide Awake (sua, 
2006) 90’, Regia: alan Berliner (HBo), 
intrarea liberă.

Cinema Echinox
21.30 Jocuri stranii / Funny Games US 
(sua, 2007) 107’
Regia: Michael Haneke, precedat de 
Fatza galbenă care rîde (românia, 
2008) 15’, Regia: constantin Popescu 
(zFr)

Enigma
22.30 1 lună cu 432 / One Month with 
432 (românia, 2007) 25’, Regia: sorin 
avram (zFr) urmat de Luni (românia, 
2008) 65’, Regia: Marian crişan (zFr)
0.30 Azi eram frumoasă, jună / Today 
I Was Young and Pretty 52’ (românia, 
2008), Regia: alexandra gulea (zrr)
urmat de Viva Constanţa! 43’ (româ-
nia, 2006), Regia: ambrus emese (zrr)

Muzeul de artă: Galerie
12.00 Doamna Harris / Mrs Harris 
(sua, 2005) 95’, Regia: Phyliss nagy 
(HBo), intrarea liberă.

V eşti bune de la sud de Du-
năre: preocupările vecini-

lor noştri bulgari nu se rezumă 
la munci cu rezultate legumi-
cole. Investigation este un film 
de gen (recte thriller dramatic 
poliţist) în care o detectivă pasi-
onată de muncă şi incapabilă să 
acorde atenţia cuvenită propriei 
progenituri se vede pusă în faţa 

Ancheta
Must See

unei dileme moral-profesionale. 
Plamen şi-a ucis fratele. I-a rete-
zat capul şi unul dintre picioare 
(care era beteag) pentru a face 
identificarea cadavrului aproape 
imposibilă. Dovezile sunt cvasi-
inexistente, martori nu există. 
Ucigaşul refuză să răspundă la 
întrebările poliţiştilor. Din  im-
pasul total nu există decît o cale 

de ieşire: reluarea anchetei. Care 
duce la redeschiderea unor răni 
familiale din trecut şi dă ocazia 
cîtorva personaje din mediul ru-
ral de a rosti declamativ replici 
demne de tragedie greacă. Unii 
ar vorbi despre minimalism-re-
alism. Miza nu este totuşi emi-
namente estetică: pînă la final 
şi investigatoarea şi spectatorul 
vor înţelege dedesubturile so-
cio-psihologice ale unei crime, 
poate nu chiar atît de absurdă, 
injustificabilă şi oribilă pe cît ar 
părea. •

– crisTi MărcuLescu



Joi, 5 iunie 2008 

APERITIFF / 6 

A nca Damian debutează în lung metraj cu un film inspirat din fapte 
reale şi ramificat pînă la proporţii de parabolă: Întîlniri încrucişate. 

Cu o distribuţie all-star din care fac parte, printre alţii, Mimi Brănescu, 
Andi Vasluianu, Doru Boguţă, Marius Chivu sau Gabriel Spahiu, filmul 
urmăreşte trei poveşti ale unor personaje aparent fără legătură între 
ele, ale căror destine se ciocnesc cu consecinţe tragice: vedeta radio 
Gabi Bogdanovici (Mimi Brănescu), proaspăt eliberatul Andrei Mus-
calu (Andi Vasluianu) şi directoarea de penitenciar Mirela Preda (Oxa-
na Moravec). Fiecare dintre aceştia are propria poveste, compusă din 
frînturi de evenimente, niciunul nu e împlinit complet, iar evoluţia lor 
personală e ghidată de resorturi misterioase. Un vieţaş care îşi schimbă 
numele din admiraţie pentru o vedetă radio, o directoare de penitenciar 
şi iubitul ei finlandez, un deţinut care preferă să se întoarcă la puşcă-
rie decît să trebuiască să se întovărăşească cu sora lui şi cu partenerul 

Zilele Filmului Românesc

Întîlniri încrucișate

Concurs ImpactBîrfa Vodafone

„TiFF va deveni treptat TiHFF, Transilvania international Horror Film 
Festival, datorită selecției filmelor.”

găsiți-l pe cristi Mărculescu în banda desenată de la pagina 3. 
(răspundeți pe adresa aperitif@tiff.ro și cîștigați premii impact)

Murfatlar prezintă Zilele Filmului Românesc

de afaceri care l-a trădat. Imaginea realistă semnată Liviu Marghidan, 
combinată cu ciudatele dialoguri cu accente absurd-lynchiene scrise de 
Anca Damian şi Răzvan Rădulescu dau naştere unui film straniu, poate 
cel mai ciudat din această ediţie a Zilelor Filmului Românesc. Totul se 
contopeşte într-un întreg apăsător, în care nimic nu mai e sigur şi care, 
cu siguranţă, nu lasă niciun spectator indiferent. •

– ToMa Peiu

Nu este nici lift, 
nici ascensor. Se 

numeşte Elevator. Ieşit 
destul de tardiv din un-
derground-ul cinemato-
grafic aborigen. Cu două 
personaje (un el şi o ea, 
adolescenţi) captive în-
tr-un elevator (care ar 
fi un fel de lift pentru 
mărfuri). Singuri s-au 

băgat între cei patru pereţi metalici, dar nu au cum să se extragă 
singuri. Şi, ca să parafrazăm un film cultissim, In Elevator no one 
can hear you scream!!!. Deci se zbiară, urlă şi răcneşte între etajele 
unei fabrici semi-abandonate. De la amuzant-scabroasă situaţia de-
vine disperat-menstruală. Şi, lipsiți de mîncare, speranţe, semnal la 
mobil şi apă (pentru înlocuirea căreia se apelează la soluţia Water-
world, doar că fără filtru), cei doi îşi deruleză prin dialoguri vieţile 
pe care fi putut să le aibă şi experienţele (mai mult sau mai puţin 
sexuale) pe care (nu) le-au avut. Vizionare care necesită spectatori 
cu nervi şi stomacuri de oţel. •

– crisTi MărcuLescu

Elevator
L a TIFFul de anul trecut vă 

recomandam un film excep-
ţional din cadrul proiecţiilor de 
scurtmetraje româneşti, Saşa, 
Grişa şi Ion al regizorului mol-
dovean Igor Cobileanski. Anul 
acesta aveţi ocazia de a viziona 
un mult-aşteptat lung metraj al 
aceluiaşi regizor. Tache e povestea 
singurului gropar dintr-un oraş 
(Mircea Diaconu) care află la 61 

de ani că mai are doar două luni de trăit şi începe să-şi organizeze pro-
pria înmormântare. De aici decurge o înlănţuire de situaţii de un comic 
dulce-amărui ce mizează foarte mult pe autohtonism. În aproape fie-
care scenă se face simţită mîna unui excelent regizor de scurmetraje. 
Secvenţă cu secvenţă, fiecare în parte dînd sentimentul de întreg, se 
înlănţuie pentru a forma o comedie amăruie, surprinzătoare şi foarte 
verosimilă. Mircea Diaconu face din nou rolul care i se potriveşte cel 
mai bine chiar şi acum la vîrsta lui, rolul naivului, rolul omului simplu, 
decent, modest şi cu bun simţ pus faţă în faţă cu o realitate pe care n-o 
poate înţelege sau anticipa imediat. •

– radu Meza

Tache
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Vox Pop

Povestea 52 
„nu ştiu, e un film care te incită şi te agasează, căruia îi aştepţi finalul. 
este o reuşită a regizorului.” – Tudor, 76 ani

„a fost ciudat, dar interesant.” – anonimă

„sincer, m-am uitat pe broşura cu voturi să văd daca este un calificativ 
mai jos de dudă, ca şi filmul de ieri, karoy.” – călin, 23 ani

„e bun filmul, am aşteptat foarte curioasă finalul. Mi-a plăcut foarte 
mult.” – andreea, 26 ani
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Cine a văzut cele mai multe filme la TIFF?
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!

Gabriela 
24 ani, analist financiar
„Acum 3 ani, pe vremea cînd 
eram studentă, TIFFul era pri-
oritatea numărul 1 în prese-
siune pentru studenţi și pen-

tru toată lumea interesată de 
cultură. Am lăsat biblioteca 
şi m-am lăsat prinsă de val. 
Acum, fiincă lucrez, mi-am luat 
concediu ca să vin din Olanda 
pentru festival.”
Diagnostic: addicted 
Păcatele Gabrielei:
1. Va, Vis et Deviens
2. Probabil spectacolele în aer li-
ber, cu pătura pe spate şi desigur 
party-urile care din păcate sînt 
private, numai pentru invitaţi şi 
pentru cei implicaţi direct.
3. Eram „închisă” în bibliotecă, 
învăţam.
4. Deseori fugeam de la bibliote-
că, unde învăţam pentru licenţă, 
numai ca să merg la filme.
5. Nu, nu s-a întîmplat aşa ceva. 
Dacă nu mi-a plăcut un film mi-
am exprimat părerea.
6. Cred că am citit despre Cerul, 
pămîntul şi ploaia şi după ce l-am 
văzut nu m-a impresionat pe cît 
scria în AperiTIFF.
7. Mi-am luat azi 6 bilete şi în 

În căutarea TIFFarului

Episodul 6
Oamenii aștia chiar există? 

plus am venit din Amsterdam nu 
în ultimul rînd pentru TIFF.

Ştefan
23 ani, designer
„TIFFul pentru mine este ca un 
cadou după care ai tînjit foarte 
mult şi pînă la urmă s-a întîm-
plat minunea. A fost cadoul pe 
care l-am primit acum 7 ani şi 
în fiecare an mă bucur de el ca şi 
cum ar fi pentru prima oară.”
Diagnostic: overdosed
Păcatele lui Ştefan:
1. Nici nu se pune problema. În 
primul rînd am prieteni deschişi 
şi în al doilea rînd nu mă dau în 
spate cînd vine vorba de expri-
mat o părere oricît de blamată 
ar fi.
2. Filme - le vreau pe toate dar 
din păcate jobul nu-mi permite.
3. Să lucrez; din păcate am un 
program imposibil şi nu reuşesc 
să ajung la vreun film.
4. Am reprogramat un client im-
portant fapt ce a produs isterie 
printre şefi.
5. Cum am mai zis, nu mă dezic 
de părerea mea fie ea şi contrară 
celorlaţi.
6. Om Shanti Om
7. Am fost la 6 filme într-o zi, am 
crezut că nu mai ajung acasă, dar 
nu regret alegerea făcută. •

– andreia LiuTec

Cele 7 păcate comise la TIFF
1. Care e filmul care ți-a plăcut 
dar nu vrei să recunoști pentru 
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 ex-
tremă importanță dar ai lă-
sat 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 re-
comandarea din AperiTIFF?
7. Excesul tău nr. 1 de la TIFF.

Concurs
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InterogaTIFF

Cum ai ajuns TIFF?
Mihai Chirilov văzuse preceden-
tul meu film, En la cama la fes-
tivalul de la Sarajevo, îi plăcuse 
şi m-a invitat anul trecut, dar 
n-am putut să vin atunci pentru 
că îmi montam filmul [Lo bueno 
de llorar]. Din fericire, i-a păcut şi 
ăsta, aşa că m-a invitat din nou.

Sábado se petrece în timp real, En la cama e aproape în timp 
real, doi actori, un spaţiu, iar Lo bueno de llorar e doar puţin 
mai „deschis” – cîteva locaţii, practic tot 2 personaje principa-
le, o singură noapte. Să înţelegem că îţi plac constrîngerile?
Da. Mi se pare că dacă îmi trasez limitele din start, pot să mă con-
centrez mai bine asupra poveştii. Cred în inteligenţa publicului. Nu 
vreau să explic prea multe. Şi în general de asta îmi aleg o singură lo-
caţie sau un timp scurt – vreau să mă concentrez pe poveste, pe mo-
ment, pe aici şi acum. Cred că în felul ăsta poţi săpa mult mai adînc.

Primul tău film, Sábado, e făcut într-un singur cadru. Ai făcut 
repetiţii cap-coadă?
Am repetat mult, dar pe bucăţi. Într-o zi lucram o scenă timp de cî-
teva ore, apoi, în altă zi – altă scenă. Înregistram toate repetiţiile, 
apoi le dădeam actorilor indicaţii opuse. Și în felul ăsta erau mereu 
în panică, într-o stare de urgență care îi făcea să joace foarte bine. La 
final am făcut o repetiţie completă, mai ales pentru a marca puncte-
le traseului personajelor şi apoi am tras două duble. Am ales-o pe a 
doua. Eu aş fi vrut una singură, dar actorii au insistat, spunîndu-mi 
că poate au făcut ceva greşit. Dar mie nu mi se părea o problemă să 
fie greșeli – le puteam încorpora în poveste. 

En la cama e un film cu mult sex reușit. Ce probe au avut acto-
rii la casting? 
Mai ţineţi minte scena în care tipul stă în cap? Mai ştiți ce se întîm-
pla acolo? [n.r. el stătea în cap ca să îşi revigoreze erecţia după a trei 
partidă]… aia a fost audiţia. (rîde) De fapt i-am ales, ca şi la Lo bueno 
de llorar, pentru că sînt actori foarte buni şi astea sînt genul de filme 
în care actorii trebuie să ducă în spate toată povestea. Am scris rolul 
pentru Blanca Lewin cu care mai lucrasem la Sábado. Îmi trebuia un 
actor care să poată lucra foarte „în detaliu”, şi care să se potrivească 
cu ea. Și acum să-ţi zic despre scenele de sex? (rîde) Am repetat tot 
filmul, timp de 6 luni şi am lucrat la scenele respective concomitent 
cu celelalte. Am înregistrat scenele de la repetiţii cu camera în mînă, 
apoi le-am montat şi li le-am arătat ca să-şi facă o imagine despre ce 
ar putea fi în film. Şi sînt recunoscător că au avut încredere în mine.

Ni se pare că foloseşti diverse maniere şi tehnici cinematogra-
fice în sprijinul unei aceleiaşi idei – relaţii, cupluri.
Încerc să fac lucruri noi în fiecare film. Mă simt încă asemeni unui 
student, aşa că tot învăţ, vreau să încerc alte lucruri. Încerc să-mi fac 
opera prima de fiecare dată. Dar şi să păstrez un stil, nişte subiecte 
care mă interesează.

Cît e improvizaţie şi cît e ferm stabilit dinainte?
Depinde. În Sábado am improvizat mult, dar existau  repere, puncte 

fixate. În Elc s-a improvizat foarte mult pe perioada repetiţiilor, iar 
în Lbdl şi în timpul filmării. Dar stabilesc întotdeauna ce vreau şi ce 
se întîmplă într-un cadru, apoi îi las pe actori să propună maniere. 
Există, însă, mereu punctul de pornire şi cel final, experimentele se 
pot face pe traseu. Ideea e doar să faci ceva cît mai veridic.

Ai spus în timpul Q&A-ului că atît Elc cît şi Lbdl sînt povești 
care ţi s-au întîmplat. Adică și statul în cap?
Asta e un secret de-al meu… o tehnică chiliană.

Întrebam mai curînd dacă toţi chilienii se pricep la fel de bine 
la sex ca cei din filmele tale?
[rîde] Da, sînt cei mai tari... Nu, nu, încerc să fac în filme vreun soi de radi-
ografie a masculului chilian, ideea e doar să spun cît mai bine o poveste.

Avem un film chilian în competiţie [n.r. El Cielo la tierra y la 
lluvia], anul trecut a fost altul [n.r. La Sagrada familia] care 
a şi cîştigat… Şi se vorbeşte despre un Nou Val în cinemato-
grafia chiliană, la fel cum se vorbeşte despre un Nou Val ro-
mânesc. Te simţi legat în vreun fel de ceilalţi, crezi că aveţi 
lucruri în comun?
Cred că sîntem pur şi simplu mai mulţi regizori tineri care mergem 
prin festivaluri, luăm premii, iar partea bună e că sîntem foarte di-
feriţi. Dar vorbim cu toţii despre subiecte care ne frămîntă, deşi în 
maniere şi genuri diferite. Şi în fiecare dintre filmele astea mi se pare 
că poţi vedea mîna şi gusturile unui regizor. Deci cred că acum în 
Chile sînt pur şi simplu o serie de cineaşti diferiţi care fac filme per-
sonale. Sper doar să nu fie o chestie care să ţină 1-2 filme, să apucăm 
să facem fiecare 4-5-6 filme, măcar.

Ai spus că ai făcut Lbdl în Spania pentru că te-au invitat şi 
ţi-au dat libertate totală. Ce-ai face dacă ai primi o ofertă si-
milară din partea Hollywood-ului?
Aş accepta dacă mi-ar da libertate totală. Mi-au cerut să regizez re-
make-ul american la Elc, dar am refuzat pentru că nu mă interesează 
să fac din nou acelaşi film. Le-am zis că dacă vor să lucreze cu mine, 
să facem alt film.

Care e cea mai mare ambiţie a ta?
Să fac în continuare ce filme vreau. Operas primas. Sînt foarte noro-
cos să pot fac filme în Chile şi să reuşesc să trăiesc din asta, dar cel 
mai important mi se pare tot să pot face filmele pe care mi le doresc.

Acum că ai făcut filmele astea triste, frumoase, care au şi 
prins, se îndrăgostesc toate fetele de tine?
Ce vrei să spui?

Ai senzaţia că succesul tău la femei creşte cu fiecare film?
Vrei să spui că...?

Da, exact asta.
(ezită) În spaniolă sînt bun la prosteală şi ocolişuri, dar în engleză... 
Lasă-mă să mă gîndesc ce să spun.

E o întrebare tip da/nu. Te rugăm, fii sincer.
Nu, nu pot să spun da. Şi e amuzant, pentru că am senzaţia că filmele 
mele plac mai mult femeilor decît tipilor. Aşa că nu ştiu. Vom vedea. 
Voi lua TIFFul drept test.

Deci ne anunţi la final?
Da, voi avea un răspuns pînă la final. •

– carMen Mezincescu & Laura PoPescu

Matías Bize

Matías Bize Foto: adi Marineci
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Vernisaj

V -ați gîndit vreodată să ilustrați vizual un cuvînt sau o idee? Dacă 
vreți să vedeți cum arată o astfel de fotografie care „spune” un 

cuvînt, nu trebuie să ratați o inedită expoziție de profil. TIFF vă invită 
azi la ora 19.00, la vernisajul expoziției Dubluri. La Zorki Cafe, situată 
pe str. Ion Rafliu nr. 10 din Cluj Napoca, Sorin Spoială expune 18 fo-
tografii. „Totul a pornit de la nouă cuvinte, nouă idei, exprimate vizual 
în cîte două fotografii. Sînt atît imagini alb negru, cît și color, realizate 
în mai multe locații din România și din străinătate”, mărturisește foto-
graful. Cum arată o fotografie potrivită pentru cuvîntul „conversație”? 
Sau una pentru „evening object”? Găsiți răspunsul la fața locului! •

Expoziția foto Dubluri
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Crossing Dates (Intîlniri încrucișate/ 2008). Dir. Anca Damian. Intl 
sales: Libra Film (Bucharest). World première. „Three stories about 
life and another way of understanding encounters and the human 
destiny,” is how Damian introduces her first feature, following six 
people – a radio DJ, a life convict, a prison governor (a woman in her 
40s), a Finnish bureaucrat, an ex-convict and her sister.

Tache (2008). Dir: Igor Cobileanski. Intl sales: Domino Film (Bucha-
rest). World première. A graveyard digger at the Rest for All cem-
etery, Tache has seen death every day in his life, so when he learns he 
will not live for long, he has no fear. He has saved $6,000 for a burial 
site with a beautiful view and looks forward to the moment he will 
finally stand out from the crowd: his own funeral. 

Gruber’s Journey (Călătoria lui Gruber/ 2008). Dir: Radu Gabrea. 
Intl sales: Orion Film (Bucharest). World première. In 1941, shortly 
after Romania joined Hitler’s Wehrmacht against the Soviet Union, a 
war correspondent arrives at the Romanian town of Iasa in Moldova. 
Suffering from an allergy, he starts looking for a Jewish doctor, Josef 
Gruber, discovering events, which have since been twisted by official 
history.

Katalin Varga (2008). Dir: Peter Strickland. Intl sales: Libra Film 
(Bucharest). World première. A Romanian-Hungarian co-production, 
UK director Peter Strickland is the story of Antal Borlan’s loving wife 
who would never even suspect that her devoted and kind husband is 
responsible for a past atrocity. Then an avenging angel named Kata-
lin Varga scales the Carpathian Mountains by horse.

(in English)

Romanian Days

Boogie

The Feature Films in the Romanian Days at the 
Transilvania International Film Festival 2008

Boogie (2008). Dr: Radu Muntean. Intl 
sales: Maximum Film International (To-
ronto) Screening in Directors’ Fortnight 
in Cannes, Muntean’s third feature follows 
Bogdan (Boogie) on a mini-holiday by the 
seaside with his wife and three-year-old 
son. He runs into his best friends from 
high-school and is reminded of their glori-
ous drinking trips and sexual escapades.

Silent Wedding (Nunta mută/2008). Dir: 
Horatiu Malaele. Intl sales: Bac Films (Paris) 
On 9 March, 1953, Mary and Iancu are get-
ting married, but in the middle of the cel-
ebration the death of Stalin is announced, 
which must be followed by seven days of 
mourning. The guests are apparently leav-
ing, then they return to continue the wed-
ding – without a sound.

Elevator (2008). Dir: George Dobobantu. 
Intl sales: Artificial Horizon (Bucharest) A 
teenager boy and girl want to get away from 
the world and hide in an abandoned factory 
in the outskirts of the city, but get stuck in 

a cargo elevator. There is no one around to hear them, and tension 
in the metal box smaller than a room arises after each failed attempt 
to escape.

Marilena (2008). Dir: Mircea Danelius. Intl sales: SC Atlantix Film 
(Bucharest)
Radu, who lives in Canada, returns to Romania for his girlfriend, 
Marilena who is being sexually harassed by her boss; Radu’s best 
friend Sebi has tried so hard to comfort Marilena that she has given 
birth to a baby. Life gets even more complicated as Radu is mixed up 
with the world of crime. •

– Jorn rossing Jensen

Crossing Dates
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The 6th Romanian Days at the Transilvania International Film 
Festival, which opens today (Thursday, 5 June), is by far the most 

extensive showcase of local cinema the festival has so far organised 
– eight features, including four world premières; six documentaries; 
22 shorts showing in three programmes. But that does not mean 
that festival director Mihai Chirilov is screening lock, stock and bar-
rel of this year’s crop.

"I selected what I thought was best, and rejected six-seven fea-
tures," he explained. "This said, I must admit that not all of the en-
tries are 100% successfully made, but I will defend each of them – it 
is an eclectic selection, suggesting the diversity of Romanian cinema, 
and to which directions it could go. After the international profil-
ing of Romanian films, and the Golden Palm for Cristian Mungiu’s 
4 Months, 3 Weeks & 2 Days (4 luni, 3 saptamani si 2 zile), we should 
expect a return to the daily round, and I think this is reflected by the 
three-day programme here. Many of the films that were internation-
ally lauded, never really made it in Romania. We also need box of-
fice hits, mainstream movies, genre films, costume drama, contem-
porary comedy, experimental stuff – and they are all represented in 
the selection. Four new films are launched here. From the whole list, 
some titles are aimed at local audiences, others are addressed to the 
international festival circuit. Not all of them are outstanding, but 
altogether they will give you an idea what Romanian films are about 
- after Cannes," Chirilov concluded. •

– Jorn rossing Jensen

(in English)

After the Golden Palm, 
Return to the
Daily Round
Today (Thursday, 5 June) the Transilvania Interna-
tional Film Festival launches its 6th – and so far most 
extensive - edition of the Romanian Days – ”not all 
the films are outstanding, but I will defend each of 
them,” said festival director Mihai Chirilov.

4 Months, 3 Weeks & 2 Days
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Filmele? Am ales ce mi plăcut. Sin-
gura cerinţă, de la festival citire, era 

să fie ciudate. Asta poate însemna orice, 
dovadă animaţia Monologul interior al lui 
Gil, peştişorul de aur – care e horror dacă 
te pui în solzii peştişorului. Le-am ales 
pe cele care erau mai bune. Nu am avut 
nicio revelaţie. Toată poveste cu aştepta-
rea anuală a capodoperei sau revelaţiei 

mi se pare mai curînd o nevroză de festivalier. Pur şi simplu, există 
ani mai buni şi mai proşti. Ideea era să fie o variaţie cît mai mare, dar 
cu bifarea unor teme predilecte ale horror-ului, gore-ului. Cred că e 
mai curînd interesant să vezi cum revine imaginarul în horror – care 
mi se pare oricum unul dintre cele mai limitate. E ca şi cum ai lua un 

Informa(l)TIFF

Umbrele lui Alex. Leo Șerban
verb şi ai începe să îl conjungi. 
Am judecat scurt-metrajele strict prin prisma propunerilor pe care 
le făceau. 
Cîteva repere:
Vampirul pensionar – copy-paste la spotul TIFF cu vampirul Spahiu 
de anul trecut
Veşnică pomenire – animaţie horror, concentrat de tot ce înseamnă 
film-catastrofă
Vadata – o foarte bună ilustrare a scheletului oricărei povestiri de 
Borges
Întîlnirea – spre deosebire de Vadata, care e perfect imbricat, îţi lasă 
nişte găuri, fiind la fel de conceptual
Umbre – nu puteam să nu aleg un film care se cheamă precum sec-
ţiunea 
Aventura – nu-ţi explică prea mult, reia acelaşi episod, nu se ţine 
doar într-o interpretare
Termite – combinaţie de animaţie cu live-action 
Furtuna – o pastişă reuşită de film mut
Fată aranjîndu-se – stilul american independent, destul de izbitor 
şi şocant
Un strop de paradis – o tratare semi-onirică a unui caz patologic 
Oameni cu cartofi, Iepuri şi şniţele, Despre pisici şi femei – pe acelaşi 
calapod, din filonul gore, care nu poate să lipsească •

Seria de short-uri horror/ fantastice Umbre a 
devenit de mult timp una dintre mărcile TIFFului. 
Şi cum anul acesta Mihai Chirilov a decis să lase se-
lectarea celor 21 de mini-filme în mîinile altcuiva, 
l-am ascultat pe Alex. Leo Şerban vorbind despre 
experienţa asta.
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Fără Limită

Ce se poate întîmpla 
cînd un artist vizu-

al (Ihor Podolchak) se 
întîlneşte cu un fotograf 
şi videoclipist american 
(Dean Karr)? În cazul 
de faţă, un film. Expe-
rimental-avangardist. 
Care lasă în bălării ba-
nalităţi ca evoluţie sau 
naraţiune tradiţională, 
dar compensează din 
plin cu picturalitate şi 
angoasă crescîndă. Sin-
copat, alogic, dublînd 
cadrele ce respiră aerul 
chestionărilor subtile 

din pictura lui Velázquez de la care a împrumutat titlul original, dar 
şi al maeştrilor olandezi în naturi moarte cu o muzică de viori scrîş-
nit-dezacordate (Oleksandr Schetynsky), voci ba prezente, ba pluti-
tor-înfundate şi zgomote fieros-ameninţătoare. Un poem dement, 
tenebros şi electric colorat, în care faldurile imaginii lui Serhiy My-
khalchuk sînt hipnotice într-o aşa măsură încît să te poată face să 
uiţi complet de chestii prozaice gen plot ori logică. Dacă n-ai fugit 
mîncînd pămîntul după primele 5 minute de fraze întortocheate şi 
fără finalitate aparentă. •

Doamnele de onoare
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Blog anca grădinariu (aPeriTiFF@TiFF.ro) 

Lăză: The Sequel
„Î n vieţile americane, nu există actul doi”, e unul dintre cele cîteva 

idioate lucruri pe care F. Scott Fitzgerald le-a scris în cariera lui. 
În America, toată lumea are parte de actul II şi chiar de un act III – 
uitaţi-vă cum Arnold Schwarzenegger a devenit din culturist, star de 
film şi, apoi, guvernator. Şi dacă cinema-ul e o oglindă distorsionată, 
amplificată a realităţii, se mai miră cineva că, pînă în 2012, vom avea 
Terminator 5, 6 şi 7? 

Iată cîteva dintre sequel-urile pe care Hollywoodul le pregăteşte: I, 
Robot 2, I Am Legend 2, Beverly Hills Cop 4, Mission Imposible 4, Nati-
onal Treasure 3, Cars 2, Toy Story 3, Jeepers Creepers 3, Shrek 5, Night 
at the Museum 2, Crank 2: High Voltage, Transporter 3, Super Troopers 
2, Silent Hill 2, The Decent 2, The Grudge 3, Ice Age 3, Ghost Rider 2, 
The Thomas Crown Affair 2, The People Under The Stairs 2, The Mummy: 
Tomb of the Dragon Emperor, Starship Troopers 3, Pink Panther 2, Ace 
Ventura 3, War of the Worlds 2: The Next Wave, Jurassic Park 4, Scary 
Movie 5, Saw 5.

 Iată un film la care va fi cam greu să se facă o urmare – Control 
(pe la finalul proiecţiei de aseară, o fată din spatele meu a excla-
mat: „să nu-mi spui că se spînzură!”; a fost ca şi cum ai striga într-un 
film cu Hiroshima „vai, dar chiar aruncă bomba!?” – în tot cazul, am 
invidiat-o pentru ingenuitatea sa, pentru faptul că nu ştia cum se 
termină una dintre cele mai triste poveşti din istorie). Imposibil nu 
e: îl şi văd pe Ian Curtis cum îşi înscenează moartea, fuge în Brazilia, 

face un lifting şi îşi face comeback-ul sub forma lui Timbaland. De 
ce n-am învăţa şi noi de la americani să ne transformăm succesele 
de prestigiu în maşinării de făcut bani? La urma urmei, nu demult 
aveam şi noi francizele noastre – Liceenii, seria Moldovan sau Măr-
gelatu?  Dar necazul cu „noul val” e că nu prea lasă loc de „va urma”. 
Şi, totuşi, cu puţin efort, ţi-l poţi imagina pe domnul Lăzărescu re-
suscitat (numele îl predispune şi, oricum, nimeni nu l-a văzut mu-
rind), un înger terminator în fruntea unei armate de pisici lihnite, 
răzbunîndu-se sîngeros pe tot sistemul medical românesc corupt şi 
apoi cam tot ce e nasol prin ţară, de la politică la fotbal? Lăză (uşor 
schimbat după operaţia pe creier, astfel încît dl. Fiscuteanu să poate 
fi înlocuit) ar putea fi un Rambo al nostru, un erou pentru vîrsta a 
treia, asta ca să capitalizăm pe urma appeal-ului pe care l-ar putea 
avea la pensionari, cea mai bine reprezentată pătura demografică. 
Deja mă entuziasmez cu tot felul de idei de merchandising. Presimt 
că tricoul cu tag line-ul: „De mă voi scula, pre multi am să doftoricesc 
şi eu!” ar putea fi o afacere extrem de profitabilă în Drumul Taberei 
(mă ofer eu să le vînd, că tot stau acolo). Sequel-ul la 432 s-ar putea 
numi  666 şi ar putea fi un altoi între arthouse şi horror-ile japoneze, 
în care avortonul mort se întoarce să le bîntuiască pe Otilia și Ga-
biţă şi pe dl Bebe, pe străzile suprarealiste ale unei Românii în plină 
Revoluţie (şi aşa mai prindem nişte festivaluri europene). Soluţii se 
găsesc, deci. Bunăvoinţă să fie. •


