
APERITIFF
Ediția 7, 30 mai– 8 iunie 2008, Cluj-Napoca

Publicație oficială a TIFF
#9, Sîmbătă, 7 iunie 2008

www.tiff.ro

Prezentat de:

Astăzi la cinema Republica, la ora 18:00, publicul TIFFului are ocazia, unică în viață, de a o vedea pe Catherine 
Deneuve nu doar pe ecran ci și în carne și oase.

InterogaTIFF
Marian Crişan, proaspăt Palme 
d’Or-izatul pentru scurt metraj, 
despre Cannes, inspiraţie şi pro-
iecte de viitor.
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InterogaTIFF
O discuţie cu Corneliu Porum-
boiu, de data asta în postura de 
jurat TIFF, despre Competiţie şi 
filme produse în România.

Pagina 10

C ine nu a văzut-o în rolul cli-
nic din Dangerous Liaisons, 

probabil a iubit-o ca şi Kathy, 
intermediarul Selmei cu lumea 
în Dancer in the Dark. Sau, mai 
aproape de 2008, i-a ascultat vo-
cea dîrză în discursul anti-totali-
tar din apreciatul smart-cartoon 
Persepolis. Catherine Deneuve îşi 
educă rolurile astfel încît să rămî-
nă imprimate în memorie, com-
plet irepetabile, dar la nesfîrşit 
interpretabile. A scăpat mereu 
unei catalogări certe, deşi inclusă 
în mai toate topurile cinemato-
grafice/estetice, păstrînd (gene-
rînd) un on going mistery specific 
versatilităţii prodigioase. Cariera 
ei se leagă, natural, de numele 
unor regizori determinanţi ai ci-
nema-ului secolului XX – Jacques 
Demy, cu care a lucrat la Les 
Demoiselles de Rochefort sau cu 
Luis Bunuel pentru Belle de Jour 
sau Tristana. Catherine Deneuve, 
între reclamata ei „frumuseţe de 
gheaţă” şi statornicia seniorală 
din grupul „marilor doamne” ale 
cinema-ului francez, rămîne mai 
degrabă un loial intendent al per-
sonajului şi poveştii, al publicului 
în definitiv. •   

– Mark racz

Catherine Deneuve la Cluj
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Echipa AperiTiff

Votul criticilor

Nu vă propunem un sinopsis, un preview sau o cronică la acest film 
eveniment la Berlin, cu Catherine Deneuve și Gerard Depardieu, 

ci mai bine părerile de la cald ale unora care l-au văzut atunci. 
„Vremurile s-au schimbat însă în bine pentru André Téchiné care a 

venit în competiţie cu Les temps qui changent, un film departe de pre-
cedentul Loin, foarte inteligent, discret şi uman. Doi oameni maturi, 
Cécile şi Antoine, se regăsesc în Tanger. Au fost iubiţi în tinereţe, ea l-a 

Proiecție specială

A seară a avut loc o proiecţie de spoturi publicitare cîştigătoare la 
festivalul de publicitate Golden Drum 2007. Studio Dram este 

un proiect orientat mai mult spre filme decît spre publicitate şi a in-
clus ţări de la Rusia pînă la Austria. România se numără printre ţările 
cele mai populare în cadrul acestui festival de publicitate cîştigînd în 
ultimii 5 ani foarte multe premii. Inclusă în festival, Cum Grano Salis 
este o provocare inedită pentru tinerii regizori care doresc să se afir-

Alex Leo 
Șerban

Laurențiu
Brătan

Boyd van Hoeij  
(european-films.net)

Dana 
Enulescu

Iulia Blaga
Andrei 
Crețulescu

Balul de toamnă – ** **** **** * –

Jamil, mergi în pace – ** **** *** – –

Zona *** *** – **** ** –

Karoy – * – ** – –

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

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

Aventurierii – ** ** * * –

Povestea 52 – * * – – –

Shakespeare colț cu 
Victor Hugo

***** ** *** – ** –

Dintotdeauna mi-am 
dorit să fiu gangster

*** **** – – – ****

 În fiecare zi e duminică – *** – * – –

Viva – – * – –

Vremuri 
schimbătoare

Cum Grano Salis
te plimbi printre idei cu plicul în mînă

TIFF la cald

me în lumea advertisingului. Odată intrat în competiţie îţi primeşti 
plicul cu cele cîteva cuvinte care trebuie să constituie tema centrală a 
filmului pe care urmează să-l realizezi în 6 ore. Este o sarcină foarte 
grea unde spontaneitatea şi ingeniozitatea sunt armele cele mai de 
preţ ale tînărului participant. Creațiile acestui pariu s-au văzut asea-
ră la Muzel de Artă. •

– andreia LiuTec

uitat, el nu, a venit s-o ia înapoi, după 30 de ani. Femeia are un fiu ho-
mosexual, un soţ mai tînăr, aparent absent, fiul duce un mariaj cast cu 
o localnică dependentă de droguri ş.a.m.d. Poveşti din viaţă. Dar nimic 
nu rămîne neschimbat la sfîrşitul vacanţei. Téchiné conduce cu mînă 
de maestru firele poveştii într-un mod subtil, astfel încît la sfîrşit totul 
să fie modificat. Eroii se schimbă cu totul, vieţile lor au glisat discret şi 
definitiv, iar respectatul cineast ştie să surprindă acel moment precis, 
din aparente nimicuri.” (Iulia Blaga, „Jurnal de festival”, în România 
liberă / febr. 2005)

„Ce n-a văzut juriul condus de Roland Emmerich? Frumuseţea unui 
film ca Les temps qui changent – unul din cele mai bune ale lui André Té-
chiné -, nici interpretarea perfectă a lui Catherine Deneuve.” (Alex. Leo 
Şerban, „Pielea Ursului din Berlin”, în Dilema veche / febr. 2005) •
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Votul Publicului

cîștigătorii 
concursului nescafe 
„Votează cel mai bun 
film” de azi sînt:
Marius Pascariu, 
Valentina gabor (foto) 
și ionut Petrache

Foto: adi Marineci

Competiţie
Zona/ La Zona 4,31
Aventurierii/ Kalandorok 4,31
Dintotdeauna mi-am dorit să fiu 
gangster 4,29
Shakespeare colţ cu Victor Hugo/ 
Intimidades de Shakespeare y Víctor 
Hugo 4,12
Jamil, mergi în pace/ Gå med fred Jamil 
– Ma salama Jamil 4,06
În fiecare zi e duminică/ Sieben Tage 
Sonntag 3,93
Lacul Tahoe/ Lake Tahoe 3,79
Balul de toamnă/ Sügisball 3,73
Viva 3,57
Povestea 52/ Istoria 52 3,55
Karoy 3,18
Cerul, pămîntul şi ploaia/ El cielo, la 
tierra y la Iluvia 2,90

Barometru general
Cuibul de viespi/ The Wasp Nest 4,74
Om Shanti Om 4,61
Heima 4,52
Fantomele lui Goya/ Goya’s Ghosts 
4,48
Fără destin/ Sorstalanság 4,44
Nu ne lua în seamă/ Non pensarci 4,42
Joe Strummer: Viitorul e nescris/ Joe 
Strummer: The Future Is Unwritten 
4,39
Tache 4,39
Pădurea Katyn/ Katyn 4,38
Katrina – Recviem în patru acte/ When 
the Levees Broke 4,37
Elevator 4,35
Control 4,31
I’m Not There 4,28
Caramel 4,28

Eveniment

Dacă e să vorbim despre cultura media românească, despre perso-
naje iconice ale cinematografului neaoş, evident predecembrist, 

ne oprim fără îndoială la Florin Piersic şi la cele două personaje care l-au 
consacrat şi i-au asigurat statutul de mascul alfa al ecranelor româneşti 
pentru mai bine de două decenii, Anghel Şaptecai şi Mărgelatu. Cu un 
look de Kevin Sorbo balcanic, Piersic pare că nu mai încape în pielea căpe-

Haiducii lui Șaptecai

Marilena e penetrată din toate părţile şi de aproximativ toată lu-
mea - boyfriend-ul proaspăt expulzat din Canada, amanteuzul cu 

crampe permanente şi şeful Smîntînică (de remarcat subtilitatea no-
minală), inginer alcoolist. Marilena refuză să mai facă pipi, din motive 
care ţin de superstiţie şi/sau schizofrenie. Marilena, proaspătă viitoare/
fostă mămică, continuă seria personajelor feminine brutalizate voios, în 
care personaje ar trebui citit (re)numele României, acea Românie care 
se regăseşte în toate filmele post-decembriste semnate Mircea Daneliuc. 
Cei care plîng dispariţia unui mare cineast, cam de trei titluri încoace, să 
fie pregătiţi să mai verse o lacrimă. Cei care se ambiţionează să jure pe 
idiosincraziile, furia şi ego-ul regizorului să fie liniştiţi - cel puţin pînă la 
finalul, surpriză, anti-climactic (o rupere de stil cel puţin stranie), isteria 
şi demenţa devenite în timp trademark sînt la locul lor. Mai coerent şi 
mai legat decît ultimele trei isprăvi filmice, dar, paradoxal, la fel de dez-
ordonat, lungit şi haotic, Marilena, adaptat de Daneliuc după cărţulia-i 
omonimă, este motivul pentru care unii dintre noi au făcut deplasarea 
la Cluj - post-vizionare mă gîndeam să pun ironia la bătaie şi să încerc 
o cronichetă savant/aiuritoare, din genul celor pe care unii scribi şi-au 
construit cariera: „Autorul sondează asiduu psihologia personajelor, iar 
trama centrală posedă facultăţile unei metafore a prezentului pierdut 
perpetuu, extrapolînd tragedia pînă la acceptarea unei sentinţe percu-
tante şi definitiv dezolante” sau cam aşa ceva. M-am gîndit că n-ar fi ci-
vilizat faţă de omul care a scremut replica următoare, deopotrivă (auto)
critică şi sinteză a propriului film: „Mă doare burta enorm!” •   

– andrei creţuLescu

Marilena
Cronică

teniei de haiduci jucată pînă atunci de Emanoil Petruţ. Acest film consa-
crează triunghiul Eugen Barbu (scenarist) – Marga Barbu – Florin Piersic, 
conferindu-i soliditatea din spatele seriei Mărgelatu. Haiducii lui Şaptecai 
(împreună cu seria din care face parte) şi seria Mărgelatu au reprezentat 
ecoul spagetti western-urilor în cinematografia balcanică, un soi special 
de mămăligă. Western-uri cărora le lipsea mîna unui Sergio Leone autoh-
ton care să le ofere ceva mai mult stil și construcţie, dar care, pentru cei 
care consumă cu bucurie secvenţe şi personaje iconice pentru pop-cultu-
re-ul românesc, oferă (pe lîngă șansa probabil unică de a o vedea pe un 
ecran de cinema), în contextul unui consum specific contemporan, o oră 
şi jumătate de delicii culturale pe muchie de cuţît, cuţît, cuţît… •

– radu Meza
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Vox Pop

Întîlniri încrucişate
„nu, e prost făcut, naşpa din punct de vedere tehnic. e o insultă adusă 
bunului gust.” Vlad 24 ani
„nu mi-a plăcut sincer deloc, pare a fi o bătaie de joc. M-a dezamăgit. 
aşteptam altceva.” andrei, 25 ani
„Părea mai interesant descris în program. e destul de bun, dar putea fi 
realizat mai bine, ideea e bună. aşa mi s-a părut.” diana, 19 ani

 Cuibul de viespi
„da, super film romînesc din toate punctele de vedere. actori buni şi rolul 
de excepţie. e bestial, de nota 10 plus.” alin 29 ani
„ Foarte tare, chiar nici nu mi-am dat seama că au trecut aproape două 
ore. Îmi place faptul că deşi e vorba şi de moarte, totul s-a jucat natural. 
Jocul actorilor te-a făcut să realizezi că moartea nu e un lucru atît de grav.” 
ciprian 20 ani
„e  o comedie reuşită. atunci  se făceau filme bune, nu ca acum. au reuşit 
să facă un film de excepţie şi cu tehnica de atunci chiar dacă aveau lipsuri. 
se vede că e făcut de un profesionist.” adriana, 34 ani
„da, e a doua oară cînd îl văd şi mă bucur că l-am revăzut la cinema. aici 
este generaţia de aur a cinematografiei româneşti. dar noi nu apreciem 
mai mult ce avem în curtea noastră, ci oscarele altor continente.” Marina, 
42 ani

1 lună cu 432
„e cam scurt, pentru un traseu aşa mare, o caravană. Puteau să arate mult 
mai mult. dar aşa, ca documentar e ok realizat…mi-au plăcut părerile 
oamenilor. chiar au fost sinceri.”  Florina
„nu ştiu, ce să zic. Parcă a fost un rezumat al caravanei…n-au dat prea 
multe detalii, decît părerile şi impresiile oamenilor care l-au văzut.” Bogdan, 
30 ani

Luni
„nu mi-a plăcut în mod deosebit. adică e o zi obişnuită. Bine, nu chiar 
obişnuită...că nu toată lumea se droghează...” andreea, 25 ani
„Mi-a plăcut ignoranţa lui sişu, ştie că va fi închis înapoi şi continuă să se 
drogheze şi să producă muzică, dar a fost cam aiurea filmat.” Laura
„sincer m-a plictisit un pic. Parcă a fost filmat cu o cameră ascunsă.” renata

Zilele Filmului Românesc

După Cocoşul decapitat regizorul Radu Gabrea  revine cu o poves-
te centrată pe raportul dintre adevăr şi responsabilitate pornind 

de la călătoria unui corespondent de război italian - Curzio Malaparte 
(Florin Piersic  jr.)- care în ziua de 29 iunie 1941 ajunge la Iaşi. Ro-
manul Kaputt este unul dintre primele care vorbesc despre Holocaust, 
iar prezenţa autorului într-o perioadă controversată (27-29 iunie 1941 
–pogromul de la Iaşi) ridică problema asumării şi a falsificării adevăru-
lui istoric. Păstrînd această încărcătură în fundal, filmul se concentrea-
ză pe încercările lui Malaparte de a-l găsi pe doctorul Gruber (Marcel 
Iureş) care pare a fi dispărut fără urmă. În toată această căutare ab-
surdă existenţa lui Gruber devine tot mai nesigură, autorităţile fiind 
incapabile să ofere răspunsuri concrete. Descoperirile pe care le face 
Malaparte vin să susţină fragilitatea care se ascunde în spatele biro-
craţiei din armată, a uşilor închise şi a pasării sale de la un comandant 
la altul. În cele din urmă, adevărul istoric se dovedeşte a fi relativ şi 
urmărirea unor cazuri particulare pare a fi metoda cea mai adecvată 
pentru a te apropia de o versiune mai apropiată de realitate. •

– aLexandra consTandacHe

V aluri – viziune cinică, veridică şi dureroasă despre cum îi primesc 
românii pe străini în ţara lor. Sitaru n-a luat degeaba premiu la 

Locarno, ştie cum să tensioneze şi să amuze şi să facă haz de necaz 
pînă sfîrşeşte într-un rictus indefinit şi debusolat – aceasta este po-
vestea brută şi brutală a unui accident fatal cu valenţe de crimă.

Radu + Ana – fanii lui Negoescu îl ştiu de la cineMAiubit, unde s-a 
rîs de la un cap la altul. Povestea unui tînăr inadaptat şi ghinionist 
făcută ca la carte cu gaguri şi glumiţe de care nu ne-am sătura în veci.

Nigredo – Te trezești dimineață, mergi la baie, dar de la chiuvetă, 
de la duș, din toaletă, apa nu e chiar așa cum o știai. Un experimen-
tal curajos și original, cum rareori vedem în filmele studențești din 
România.

Fatza galbenă care rîde – Scenariul premiat de HBO anul trecut, 
transformat în filmuleţ despre bieţii părinţi versus imposibila lume a 
tehnologiei, în care cîteva clickuri pe m-o-u-s-e au incredibila putere 
de a teleporta fiul plecat în America pe ecranul unui computer.

Interior, scară de bloc – Filmul s-a văzut la Cannes, în cadrul Ciné-
fondation. De-acolo se nasc marii regizori şi eforturile lor creative se 
pot transforma în Palme d’Or-uri şi alte minunăţii. Istoria unei crime 
pe holul unui bloc şi a efectelor sale asupra locatarilor, prezentată cu 
răceala şi distanţa cu care ne-au obişnuit cineaştii romîni. 

Filmele mele nefăcute – Va fi cu siguranță unul dintre scurt metra-
jele românești cele mai aplaudate la TIFFul din acest an – un film 
plin de culoare făcut cu evident spirit ludic, cu un twist de final care e 
suficient de puțin amar cît să fie emoționant.

Alexandra – Radu Jude pune problema graniței subțiri dintre para-
noia și instinctul de tată / soț / mascul, în stilul său realist incon-
fundabil. •

– Miruna VasiLescu şi ToMa Peiu

Scurtmetraje I
Must See

Călătoria lui Gruber

Murfatlar prezintă Zilele Filmului Românesc
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Program 
sîmbătă, 7 iunie

Zilele Filmului Românesc

Cinema Republica
10.15 Viva (sua, 2007) 120’, Regia: 
anna Biller (c)
13.00 Marilena (românia, 2008) 124’, 
Regia: Mircea daneliuc (zFr)
15.30 Boogie (românia, 2008) 103’, 
Regia: radu Muntean (zFr)
precedat de Megatron (românia, 2008) 
15’, Regia: Marian crișan (zFr)
18.00 Proiecție specială în onoarea 
actriței Catherine Deneuve
20.30 Cargo 200 / Kruz 200 (rusia, 
2007) 89’, Regia: aleksei Balabanov (Fr)
23.00 Import/Export (austria, 2007) 
135’, Regia: ulrich seidl (s)

Cinema Victoria
10.00 Podul de flori / The Flower 
Bridge (românia-germania, 2007) 85’, 
Regia: Thomas ciulei (zFr, FM)
12.30 Scurtmetraje românești I 99’ 
(zFr)
15.30 Katalin Varga (românia-ungaria, 
2008) 90’, Regia: Peter strickland (zFr)
18.00 Călătoria lui Gruber / Gruber’s 
Journey (românia, 2008) 96’, Regia: 
radu gabrea (zFr)
20.00 În rînd cu lumea / Be Like 
Others (canada-iran-Marea Britanie-
sua, 2008) 74’, Regia: Tanaz eshaghian 
(FL)
22.00 Trecătorul / L’homme qui mar-
che (Franţa, 2007) 82’, Regia: aurelia 
georges (FL)
0.00 6aizecișinou9 / 6ixtynin9 
(Tailanda, 1999) 114’, Regia:  Pen-ek 
ratanaruang (3x3)

Cinema Arta
10.30 Beneficiile plînsului / Lo bueno 
de llorar (spania, 2006) 80’, Regia: 
Matias Bize (s)
12.30 Scurtmetraje Umbre III 98’ (us)
15.00 Lumi paralele / To verdener 
(danemarca, 2008) 108’, Regia: niels 
arden oplev (Fd)
18.00 Nimic personal / Nichego 
lichnogo (rusia 2007) 92’, Regia: Larisa 
sadilova (Fr)
20.00 Doamnele de onoare / Las 
meninas (ucraina, 2008) 99’, Regia: igor 
Podolchak (FL)
22.30 Război pe calea undelor / Cold 
Waves (românia-germania-Luxem-
burg, 2008) 108’, Regia: alexandru 
solomon (zFr)

Cinema Echinox
21.30 Haiducii lui Şaptecai / The 
Outlaws of Captain Anghel (românia, 
1971) 89’, Regia: dinu cocea (es)
23.30 La rabia (argentina, 2008) 83’, 
Regia: albertina carri (FL)

Enigma
22.30 Sîmbătă / Sábado, una película 
en tiempo real (chile, 2003) 65’, Regia: 
Matias Bize (iTr)
0.30 Elevator (românia, 2008) 85’, 
Regia: george dorobanțu (zFr)

Muzeul de artă: Galerie
10.00 Scurtmetraje din Republica 
Moldova III 71’ (FM)
12.00 1 lună cu 432 / One Month with 
432 (românia, 2007) 25’
Regia: sorin avram urmat de Luni 
(românia, 2008) 65’, Regia: Marian 
crişan (zFr)

Teatrul Național / Opera
20.30 ceremonia de decernare a premi-
ilor TiFF 2008

Este documentarul realizat în 
urma caravanei de promovare 

a filmului premiat cu Palme d’Or 4 
luni 3 săptămîni şi 2 zile, prezentat 
în premieră anul trecut la TIFF. 
Este povestea oamenilor pentru 
care filmul a fost un déjà  vu,  o re-
trăire a unor momente de criză din 
vremea comunismului. Documen-

1 lună cu 432

tarul este o succesiune de intervi-
uri, cu părerile şi amintirile publi-
cului răscolite de film. În oraşele 
punctate în traseul caravanei, cine-
matografele sînt practic inexisten-
te şi proiecţia regizorului a fost ca o 
escapadă din rutina oamenilor, iar 
echipamentele ceva mai grele, dar 
calitatea îşi merită efortul. În total, 

Luni Este un lung metraj despre 
cum îşi petrece o zi din viaţă 

artistul Sişu (La Familia). Pentru 
noi e ceva comun, dar este totuşi 
o zi diferită pentru el. E o zi de 
Luni, o  zi de eliberare condiţio-
nată, cînd trebuie să dea o decla-
ratie la poliţie pentru a semnala 
că totul e în regulă. E un fel de 
Big Brother pentru o zi. Nu e ni-
mic regizat, totul e spontan, iar 
„actorii” ignoră camera de filmat 
şi nu se abţin de la niciun fel de 
limbaj. Este un film cu secvențe 

în timp real, cu scene simple: în-
registrează piese, scrie versuri, 
se întîlneşte cu prietenii. Cea mai 
lungă scenă este cea în care Sişu, 
împreună cu prietenii săi, îşi in-
jectează o doză direct în venă, 
un obicei de care nici acum nu 
încearcă să scape. Filmul nu are 
nici o coloană sonoră, pentru a 
fi credibil şi cît mai aproape de 
adevăr. Asta e realitatea lui Sişu 
prezentată în film, totul pare 
obişnuit, dar de fapt nu e. •

– crisTina adeLa cÎrLigeanu 

au fost cam 18.000 de spectatori 
din cele 15 oraşe vizitate. Cristian 
Mungiu este primul regizor român 
care şi-a promovat filmul de lung 
metraj printr-o caravană. Nu vă 
speriaţi, nu vor dispărea cinema-
tografele, dar să recunoaştem că a 
fost o idee bună. •

– crisTina adeLa cÎriLgeanu
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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!

Andrei
19 ani, student şi are la activ cinci 
ediţii de TIFF
„De obicei cînd apare lista cu fil-
me încep să le analizez şi îmi fac 
un program cu ce mă interesează 
cel mai mult. An American Crime 
m-a atras din cauza actorilor, dar 
şi subiectul e provocator: cea mai 
şocantă crimă din America.”
Diagnostic: addicted
Păcatele lui Andrei
1. Umbre
2. I really hate my job
3. Examene!
4. Păi am chiulit în liceu de la cî-
teva ore. Nu ştiu exact de ce, dar 
m-am simţit vinovat.
5. 432
6. Nobody is perfect
7. Nu am mîncat nimic toată  ziua 
şi am ajuns pe la 3 noaptea acasă.  

Jakab Zoltan
30 de ani, economist
Diagnostic: overdosed
„Vin de la începutul festivalului, 
îmi selectez filmele care cred eu 
că merită şi ajung să nu pierd mai 
nimic.”
Păcatele lui Zoltan
1. Fantasma
2. A fost sau n-a fost

În căutarea TIFFarului

Episodul 8 – 5/ 7/ 7
3. Am fost la lucru, dar în ultimii 
trei ani mi-am luat concediu pen-
tru festival.
4. Probabil firma la care am lucrat 
a pierdut ceva milioane în anii 
aştia. Nu prea am răspuns la te-
lefoane.
5. De obicei dacă nu îmi place un 
film plec de la el aşa că nu se pune 
problema să nu spun ce cred.
6. Umbre
7. Cam 40 de filme în 5 zile

Ovidiu
36 de ani, profesor, nu a ratat ni-
cio ediţie
„ A început festivalul şi asta fac de 
şapte ani.”
Diagnostic:  addicted
Păcatele lui Ovidiu
1. Chiar nu am un răspuns la între-
barea asta. Nu mi s-a întâmplat.
2. Nu am ratat nimic!
3. Cu filmele de dimineaţă au mai 
fost probleme din cauza jobului, 
dar am recuperat.
4. Slujba
5. Nu e cazul meu. Eu spun ce am 
de  spus.
6. Cremaster
7. Cîte 5 filme pe zi şi implicit ca-
fea în exces. •

– 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

Ne întîlnim la Repu-
blica, pe terasă. Loc 

propice discuţiilor, dar prea 
zgomotos pentru reporto-
fonul din dotare. Deci ne 
instalăm pe holul cinema-
ului, pe două taburete. Este 
unul dintre acele momente 
(destul de rare) de linişte 
(relativă, desigur). Intervi-
ul improvizaţie începe cu o 
discuţie despre statutul de 

jurat prin festivaluri, bifează starea tineretului debutant în regie şi 
ocoleşte (dintr-o superstiţie asumată) subiectul viitorului său film, 
la care scrie.

Bănuiesc că nu eşti la prima experienţă de jurizare… cum 
funcţionează un juriu de festival de film şi cum decurge juri-
zarea la TIFF?
Am mai fost membru în jurii…de două ori la DaKino, la scurt metraj, 
am fost şi în juriul de la Cinemaiubit, am fost şi în juriul unui festival 
din Argentina. Acuma, fiecare juriu îşi are modul lui de organizare. 
De obicei oamenii se adună la început şi stabilesc nişte reguli sau 
preşedintele juriului le comunică regulile festivalului. În general se 
discută… dacă sînt 5 jurați, se iau filmele la rînd şi dacă sînt mai mult 
de doi oameni interesaţi se discută filmul respectiv. Se face o listă şi 
cîştigătorul este cel cu cele mai multe voturi sau unanimitate… 

Ai avut timp să vezi vreun film din afara competiţiei?
Nu, din păcate nu. Am văzut ceva din scurt metrajele romîneşti. 
Cele de la şcoală le-am văzut pe parcursul ultimului an. Şi am văzut 
şi Megatronul… sînt bune mai toate filmele. Sînt foarte profesionist 
făcute. Şi ca manieră de lucru. Scurt metrajul este o manieră în sine. 
O perioadă intermediară pentru fiecare dintre autori. Sînt paşi pe 
care urmează să îi faci după un scurt metraj. Cînd începi meseria asta 
şi cînd începi să faci filme e bine să ai în filmele tale nişte repere şi 
nişte influenţe. După aceea ajungi şi la cinema-ul tău personal. De 
aceea cred că e foarte bine să începi aşa. După aceea fiecare va ajunge 
în zona lui. Dar începutul e ca în pictură. Toţi pictau la început copii 
după sau în stilul marilor maeştri. Nu e greu de înţeles: ai preferinţe, 

îţi plac anumite filme, ai o viziune a a ta despre lume şi în timp se sti-
lizează. Eu nu înţeleg atunci cînd se spune despre filmul unui regizor 
„ah, e ca ăla dinainte” nu putem să cerem ca un regizor să fie ceva ce 
nu este… e un om şi are o viziune a lui despre lume. Totul se repetă. 
Un regizor nu poate să se schimbe de azi pe mîine.

Tu cum lucrezi la un film? Cum îți alegi povestea/ eşti unul 
dintre foarte puţinii români care fac comedii.
Nu mă gîndesc niciodată „hai să fac o comedie” - este un raport al 
meu cu subiectul respectiv şi o perspectivă pe care o am eu asupra 
lumii. Nu îmi zic ‘băi, asta o să fie o comedie’, dar aşa iese. E instinc-
tiv, ăsta sînt eu acum. E tonul meu. Mi-e foarte greu să judec lipsa 
comediei despre care zici. Noi, ca popor sîntem foarte serioşi. Avem 
o problemă cu imaginea nostră în lume, sîntem o societatea care încă 
are subiecte tabu. Cred că ne luăm prea în serios. Asta este, nu ai ce să 
faci. Nu poţi să zici că se fac filme de gen. Iar cu tipul acesta de filme, 
care sînt mai mult mărturii, nu cred că cineva se gîndeşte să evite 
umorul. Poveştile sînt nişte mărturii despre timpurile acestea, sînt 
uşor de pus pe ecran…

Ai face vreun film de gen?
Da, m-ar interesa. Dar nu acum. În proiectul la care lucrez sînt nişte 
poliţişti. Dar , într-un fel, nu este nici comedie, nici film cu poliţişti. 
Eu nu fac film de gen. Cred prea mult în valoarea documentară a unui 
film. Şi vreau să marchez un anumit timp. Fiecare gen are regulile lui. 
Şi trebuie să renunţi la alte lucruri care poate dau atenticitate. 

Au început să se mişte mai uşor lucrurile în cinema-ul româ-
nesc? Finanţări, vizibilitate. A avut Palme d’Or-ul vreun efect 
benefic vizibil?
Da, lucrurile au început să se mişte. Dar asta s-a întîmplat din 2004 
- 2005. A fost suita asta de premii care au contat. Şi în lumea asta 
contează. Mă refer la distribuitori, sales agents. Nu e o lume mare. Şi 
lucrurile au crescut în timp. Totul a început cu Palme d’Or-ul pentru 
scurt metraj al lui Mitulescu, după care Moartea Domnului Lăzărescu 
a dat o vizibilitate extraordinară, după care am fost eu, apoi Mungiu. 
Dacă ar fi fost vorba numai de Moartea domnului Lăzărescu s-ar fi zis 
„da, există un regizort genial în România”, dar lucrurile au evoluat. 
Interesul este din ce în ce mai mare. •

– crisTi MărcuLescu 

Corneliu Porumboiu, membru în juriu

corneliu Porumboiu

Astăzi, la 11:30, la Casa Matei se desfăşoară deja tradiţionalul panel 
TIFF dedicat stării filmului românesc. Firesc, unul dintre topicurile 

fierbinţi  este tocmai „Ce urmează după Palme d’Or?” , o încercare de a 
analiza modurile în care este – dar şi ar trebui – gestionat succesul recent 
al filmelor autohtone, efectele seriei de premii majore. Al doilea punct al 
discuţiei este „Cum să construim o industrie de film de succes”, se axează 
pe starea actuală şi numeroasele probleme ale industriei de film naţio-

Cinematograful românesc
Panel

nale într-o tentativă de a descoperi ce ar trebui făcut pentru a a încuraja 
producţii de un succes similar. Moderatori vor fi președintele onorific al 
TIFFului, Tudor Giurgiu, ambasadorul Franţei în România, excelenţa sa 
Henri Paul (Preşedinte al Institutului pentru finanţarea cinematografiei 
şi a industriilor culturale în Franţa între 2002-04), Renate Roginas – fost 
director al Eurimages şi coordonator Pre-Media Support. 
Intrarea este liberă.
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Competiție

Viva

A na Biller e o gagică bună. Filmul ei e o copertă de Playboy șaptezecist 
la care te holbezi cu vioiciunea unei erecții cu Viagra. Plăcere vino-

vată dacă vreți dar plăcere pură. Vă arată ce personaje mișunau prin 
perioada de sexual liberation a gospodinelor Americii, cu rapeluri la mu-
sical – nu din film ci din reclame exaltate la săpunuri și detergenți – și 
la soap opera din vremea cînd soap opera era totul. Mai rar veți vedea 
un film atît de purist, un omagiu atît de atent și de savuros adus unei 
zone media atît de trashy. Veniți de vă zbenguiți într-o promiscuitate 
colorată mai revigorantă și mai cinematografică decît o sută de poze 
dramatice, livrată pe un ton delicios de lipsit de ironie. Veți rîde excitați 
sau vă veți umezi amuzați, cum vreți. Și simultan vei parcurge și asimila 
pe loc istoria unei perioade esențiale din evoluția omenirii. •

– Laura PoPescu
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A cornerstone of the Tran-
silvania International Film 

Festival for the sixth time, the 
Romanian Days – programmed 
between Thursday, 5-Saturday, 
7 June – is not only a showcase 
of finished films from Romania, 
but also presentation of new 
projects.

"For the first time we have 
included scripts from writers 
– some with experience from 
television – who are looking for 
directors and producers, adding 
to the works-in-progress which 

have already filmmakers attached," explained executive director Rik 
Vermeulen. “Further we have added a special focus on the Republic 
of Moldavia, which has close connections to Romania.” On her sev-
enth visit to the festival in Cluj, Renate Roginas - former secretary 
general of Eurimages, the European Council’s fund for co-produc-
tion, distribution and exhibition – has been in charge of the project 
introductions at the Casa Matei. "Originally I discovered Romania 
when I worked for Eurimages, realising that with 22 million inhabit-
ants it paid a larger fee than the other Eastern European countries, 
and it got very little out of it. We received one application for sup-
port annually, and it was rarely acepted," she recalled. "I wanted to 

(in English)

Romanian Days

From the Script To the Screen
”From what I have read and seen I am sure that some of these works will be realised. There is so much talent 
here,” said former Eurimages secretary general, Renate Roginas, presenting new projects in the Romanian Days.

know about Romania and its film industry, so I came here to meet 
the producers and do some lobby work for Eurimages. In the end the 
filmmakers found out it was not a private club; they would submit 
five or six projects per year, realising it was worthwhile." After my 
mandate with Eurimages expired, the European Council signed me 
to run a special pre-Media fund which should push Romania to meet 
the Media programme’s regulations – then the majority of Romanian 
producers were not eligible for participation. €900,000 was spent on 
training, development, distribution and exhibition, and I really look 
forward to seeing what will happen in Romanian filmmaking. There 
is so much talent here, much more vital than for instance in another 
large Eastern European country, Poland. A new generation is coming 
to power, taking over from people in their 30s who were educated 
under Ceausescu – they have another historical background – and 
they will make another kind of films. Radu Muntean’s Boogie, which 
was selected for Cannes, is an example of this. Having talked to the 
writers and directors with scripts and projects in the TIFF presenta-
tion, I have tried to deliver their expectations of their work. From 
what I have read and seen I am sure that some of them will reach the 
screen,” Roginas concluded.

Also a production teacher, Roginas is currently setting up Villa 
Kult, an international arts centre in Berlin, which will be "a crea-
tive meeting point where painters, designers, musicians, directors, 
actors, dancers, photographers can stay and inspire each other to 
develop their art." •

– Jorn rossing Jensen

Boogie

renate roginas
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One Step behind the Seraphim
Dir: Daniel Sandu. Prod: Ada Solomon, for HiFilm Productions. 
Budget: €800,000. Gabriel wants to become a priest and is admit-
ted to a theological seminary, ruled by a corrupt and abusive system. 
With three class mates he starts opposing it, learning that lying, 
stealing, cheating and betraying they must master in order to suvive. 
Father Ivan does his best to break the students.

Kombinat
Dir: Anton Groves. Prod: Tudor Giurgiu, for Libra Film. Budget: 
€580,000. Formerly a top executive, Marin is now a guard at the 
abandoned factory where he used to work; Marin is bribed to let 
criminals enter the factory to steal metal alloys, and his son, Aurel, 
is involved in the deal. A businessman is accidentally killed in the 
factory, and Marin realises he and Aurel are responsible. But Aurel 
has left for Bucharest.

Omega Rose
Dir: George Dorobantu. Prod: Alexandra M Paun, for Artificial Hori-
zon Productions. Budget: €10,000 (b-t-l). Three years after an apoca-
lyptic event has wiped out 99.99% of Earth’s population, a young 
man crosses his country by bicycle to find out ”what the hell hap-
pened.” His journey is marked by encounters with a few isolated sur-
vivors, hiding in fear, including the only human being he has met so 
far, a yung girl.

Marketing Malcoch 
Dir: William Doll. Prod: Chiz Schultz; Sandra Schuberg, Răzvan Sa-
bie – for Carter Films. Budget: €2.53 million. In 1992 two American 
truck drivers, Ben and Hal, delivering the first shipment of Coca Cola 
in Romania, stop at the small village of Malcoch to ask for directions. 
They are invited for dinner, where the mayor reveals his dream of 
turning the town into a tourist attraction. Ben returns to help mar-
keting Malcoch as East Europe’s hidden gem.

Romanian 
Works-in-Progress

Video Vagon. 
Dir: Pavel Braila. Prods: Donat Etienne, Dan Burlac, for Video Vagon 
(Luxembourg), Saga Film (Romania), Fountainhead (US, Diametral 
Film Moldova). Budget: €1.5 million (€1 million in place). Marcel is 
about to finish his feature debut about a young projectionist trying 
to conquer the heart of a girl in the perfume business. On the last 
day of shooting, a fire destroys the train where they filmed; the po-
lice confiscates the footage and starts an investigation. Also chased 
by his crew for unpaid salaries, Marcel fears his film career has come 
to and end. •

– Jorn rossing Jensen

Project from 
Moldova
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Cum a ajuns Megatron în selecţie la Cannes? Cine l-a trimis?
Producătorul meu, Mandragora. După ce am aflat că am cîştigat la CNC, 
am vrut să-l facem repede-repede ca să putem să îl înscriem la Cannes. 
Şi l-am trimis chiar în ultima zi.

De la ce a venit ideea acestei poveşti? 
Din realitate. De la o fostă colegă de liceu cu care m-am reîntîlnit acum 
ceva timp. Ea locuieşte în Salonta şi mi-a povestit cum îşi ia copiii şi îi 
duce cu trenul la Oradea la McDonald’s în fiecare săptămînă. Mi-a ră-
mas în minte imaginea asta cu ei călătorind şi am tot încercat să scriu o 
poveste în care s-o includ.

Te aşteptai la Palme d’Or, odată ajuns în selecţie? 
Nu chiar. Noi ne-am bucurat foarte mult că am fost selectaţi, asta era 
cel mai important.

Care a fost favoritul tău din competiţia de la Cannes?
Ştiam că lupta era între 4 scurt-metraje. Mi-a plăcut foarte mult filmul 
regizorului austrialian – care a luat menţiune, Julius Avery (Jerrycan), 
cu care m-am şi împrietenit şi filmul islandez, Smáfuglar/Les Moineaux 
de Rúnar Rúnarsson. Eram noi şi încă un film uruguyan care nu mi-a 
plăcut la fel de mult, dar ştiam că unul din astea patru va cîştiga. 

De ce aţi ales McDonald’s ca locaţie pentru conferinţa voastră 
de presă?
Avem o relaţie foarte bună cu McDonald’s. Ei ne-au căutat şi ne-au pro-
pus un parteneriat, să organizăm cîteva evenimente împreună, spre 
susţinerea filmului…

Ce planuri ai? Lung metraj? Cu cine? Cînd? Despre ce?
Am două proiecte de lung metraj. Unul cu momente din viaţa lui Sişu, 

Marian Crișan, premiat cu Palme D’Or 
la Cannes pentru Megatron

despre care s-a tot scris în presă şi celălalt e o comedie pe care o fac cu 
Tudor Pojoni, monteurul de la Megatron. Nu vreau să intru în detalii 
pentru că se tot schimbă lucruri.

Îţi mai aminteşti ce ai făcut în dimineaţa de după gala de la 
Cannes?
N-am dormit deloc în noaptea aia. Am stat cu regizorul islandez 
şi cu cel australian şi am băut palincă pînă dimineaţa, cînd m-am 
suit în tren. M-am trezit undeva aproape de Paris, în trenul care 
mergea cu 400 km/h. Apoi am băut apă. •

– Miruna VasiLescu

coada la film de la teatru.

Poza zilei

Foto: adi Marineci

Concurs ImpactBîrfa Vodafone

după vizionarea filmului Viva nu mai putem spune decît 
Viva chirilov!

La ce festival a mai fost prezentat filmul Boogie de radu Muntean?
(răspundeți pe adresa aperitif@tiff.ro și cîștigați premii impact)

Marian crișan Megatron
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Zilele Filmului Românesc

Nevasta iubitoare a lui Antal Borlan nici nu bănuiește că soțul 
ei devotat și bun a comis în trecut o atrocitate. Antal a simțit 

că Dumnezeu l-a iertat, iar căsnicia sa durabilă este dovada vie a 
mîntuirii lui. Dar un înger al răzbunării pe nume Katalin Varga urcă 
Munții Carpați călare ducînd cu ea singurul lucru care poate schimba 
noțiunea lui Antal despre mîntuire. Însă nici Katalin nu poate price-
pe cu adevărat ce înseamnă răzbunarea pînă ce valul distrugerii pe 
care îl ridică în urma ei nu o înghite și pe ea. 

Katalin Varga
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Blog anca grădinariu (aPeriTiFF@TiFF.ro) 

În excitarea produsă de boomul cinematografului românesc 
DC (după Cristi Puiu), uităm uneori cît de proaste, cît de 

abisal de proaste sînt multe, prea multe producţii autohtone. 
E bine că mai uităm din cînd în cînd – doar aşa poţi depăşi cu 
bine o traumă naţională. Însă la TIFF, zilele filmului românesc 
au funcţionat ca un reminder. De pildă, Marilena lui Daneliuc... 
Hmm. Îmi vine greu să scriu ceva despre filmul ăsta pentru că 
se „sparie gîndul”. Şi, apoi, a făcut-o deja Andrei Creţulescu, 
excelent, tot pe aici. Mă întreb doar: cum a putut să-i facă ne-
vesti-sii aşa ceva? Cum a putut să ne facă nouă aşa ceva? Ce se 
întîmplă cu Daneliuc e foarte foarte trist – el a rămas singurul 
care mai crede că e în stare să facă cinema. A, şi-ar mai fi şi 
CNC-ul. Cît de dezolantă e această cădere din graţii a unuia din-
tre cei mai puternici şi mai relevanţi regizori români care, acum, 
ne livrează ceva dincolo de jenă. Oare de ce i se mai dau banii 
omului ăsta? Din caritate? Orice sentiment de milă ar fi trebuit 
să se fi disipat după Sistemul nervos. Pentru că a însemnat ceva 
odată? Sau de frica proverbialei sale agresivităţi? 

Cînd vine vorba de filmele „noului val”, unii spun că sînt capo-
dopere, alţii le contestă meritele. Dar tocmai asta e: le contestă. 
Dar la Daneliuc nu e nimic de disputat şi comentat, pentru că 
n-are nimic de etalat, în afara obsesiei sexualo-scatologice. 

Speranţe aveam cu Anca Damian – ar fi putut fi o nouă voce 

feminină, în tradiţia unui cinema care, odinioară, nu era deloc 
sărac în ele. Însă filmul ei e de un amatorism ce face cele mai 
precare clipuri youtube să pară Fellini. 

 „Bătaie de joc, insultă la adresa bunului gust”, a declamat 
un spectator furios la final. Şi asta nu e nimic pe lîngă ce TIF-
Ful a lasat pe dinafară: de pildă, ultima ispravă (că film nu pot 
să-i zic) a lui Marius Barna. Uwe Boll, cel mai prost regizor din 
lume? Cred că Barna e un concurent serios. Dincolo de Ameri-
ca poate fi descris drept „porno comunist” şi mă opresc aici că 
nu vreau să sune atît de prost încît să devină reclamă (de fapt, 
nici nu ştiu dacă veţi avea ocazia să-l vedeţi, pentru că aceste 
reziduri sînt lansate vreo 3 zile pe ecrane - cît să fie onorate 
obligaţiile contractuale faţă de CNC - şi apoi ascunse ca gunoiul 
sub preş). Te apucă damblaua cînd te gîndeşti că unul ca Barna 
există în acelaşi univers cu un maestru ca Terence Davis căruia, 
din păcate, strictul sistem de finanţare britanic îi permite să 
facă un film o dată cam la 8 ani. Barna e prolific şi e văzut cam 
de 34 de oameni (dintre care 31 rude). De ce e lăsat să comită 
aceste atrocităţi? Cum se face că, după ce ai creat un lucru urît 
mirositor, pe care nu poţi nici să-l exporţi, nici să faci bani cu el 
pe TV sau DVD, continui să-l produci pe bandă rulantă?

Ca în cazul tuturor aberaţiilor complet antieconomice şi ilogice 
de pe aici, e vorba de bani de la buget care se duc în vile la Pipera. 

Filme care nu există (dar costă)


