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Alexa Daniela (agent de pază): Nu știu ce
înseamnă fipresci. Dar dacă a cîștigat este
destul de bine, pentru că este romîn de-al
nostru. Nu știu mai nimic despre filmele
aflate în competiție. Eu sunt în tura de
noapte, nu am timp de filme. Nu aș da nici
un ban pe festival. Pe criza asta... dăm bani
doar pe strictul necesr.

Monica Sarafin (studentă): Nu știu, poate
pentru că a fost bun și merita premiul ăsta.
Foarte puțin știu despre filmele din compe-
tiție, dar o să mă documentez. Nu știu cîți
bani merită festivalul de anul acesta, dar știu
că ar trebui să se țină și anul viitor.

Nica Ionela (vînzătoare): Nu am văzut fil-
mul, pentru că nu am avut timp. A cîștigat
premiul fipresci? Nu știam. Foarte bine, în-

seamnă că e bun. Știu că sunt mai multe
filme în competiție, dar nu știu care sunt.
Dacă bugetul mi-ar permite, aș da bani pe
festival, dar mă gîndesc cît.

Borș Mariana (îngrijitor): Ce înseamnă fi-
presci? Bravo lui, înseamnă că va ajunge un
mare regizor. Nimic nu știu despre filmele
aflate în competiție, în ultima vreme nu mai
am timp de nimic, dar să mai merg la film.
Nu cred că ar da cineva bani pe festival, dar
e un lucru bun dacă se face și la anul.

Cristi Mircică (economist): Nu am apucat
încă să văd filmul, dar cred că Porumboiu
merita acest premiu. Nu știu prea multe des-
pre filmele aflate în competiție, dar filmele
romînești sunt în general bune. Să dau bani
pentru festival? Nu cred că aș face așa ceva.

COMENTARII / OPINII2

ADRIANA CRĂCIUNESCU - foto-debut
CRISTIAN RADU NEMA - foto, Star Maker; MARCELLA DRĂGAN - foto;
FLORIN VEDEANU și MIRCEA VĂLIMĂREANU - layout; LORIN VASILOVICI

Colectivul
redacțional:

Tipărit la CALLASPRINT Mangalia

Păreri împărțite despre valoare Unanime despre prețul festivalului
VOX POPULI

De ce credeți că a cîștigat filmul „Poliţist, Adjectiv”
premiul fipresci?
Ce știți despre filmele aflate în competiție?
Cîți bani dați pe Festival? Livia LIXANDRU

Scump, dar face

UNA PE NOAPTE cu DINU
ȘERBESCU

Criticul la Festivalul Producătorilor

REVĂZÎND GENERICELE
FILMELOR

Reiau pendularea între cele
două succinte subrubrici, pro-

mise în numărul introductiv al acestui ziar. După
ce, Privind la spectatorii din sală, am comentat
ieri spectacolul de gală hors concours cu filmul
Poliţist, adjectiv de Corneliu Porumboiu, mă în-
torc azi la evenimentul iniţial al IPIFF 4, de data
asta încercînd să scrutez raţiunile pentru care
producţiile Noului Cinema Românesc obţin nu
numai mari premii internaţionale, ci şi un real
succes de public. Care nu se cuantifică în numă-
rul biletelor vîndute, nici în vreo statistică a vo-
turilor pro sau contra. Să zic o vorbă mare şi
riscantă: valoarea în artă nu se pune la vot.
Nu s-a descoperit încă (şi ar fi contra-naturii să se
caute) o unitate exactă de măsură în acest do-
meniu. Ceea ce nu înseamnă că sîntem plonjaţi
în relativismul absolut, nici că „numai timpul va
decide” – loc comun banal şi fatalist, dacă nu e
vorba de excepţii istorice. Totul e dacă noi, spec-
tatorii, criticii şi cercetătorii de azi (în multe ţări
există institute specializate în metodologia eva-
luării opţiunilor psiho-socio-culturale ale spec-
tatorilor), dacă reuşim să precepem şi să dăm
expresie probelor vizibile şi invizibile ale valorii,
probe ascunse dincolo de „story” şi de replicile
unui film, adesea în interstiţiile dintre cadrele fil-
mate, frecvent în contre-emploi–urile actoriceşti,
în performanţele „anti-vedetelor” şi „non-actori-
lor”, în „ruputurile de ritm”, în paradoxul „lipsei de
ritm” („lungimile” sau „burţile” unui film) etc.
În afară de faptul că au rezistat cu bine acestor
multiple provocări ale unui film de autor „pur
sînge” (y compris casting-ul), m-a impresionat
percepţia şi reacţia promptă a spectatorilor la
replicile scrise de regizorul-scenarist, prizarea in-
teligentă a umorului subtil, a ironiei şi autoiro-
neiei amare sau tandre, ca deomonstraţie a
virtualităţilor superioare ale unei bune părţi a
publicului nostru mai mult sau mai cinefil - nu
prea răsfăţat şi nici „educat” în acest sens de gro-
sul filmelor din fruntea box-.office–ului local.
Am recurs şi la soluţia unui mini-sondaj după
proiecţie, făcînd o descoperire care s-ar putea
constitui într-un compliment suprem pentru
Poliţist, adjectiv: pe fondul satisfacţiei generale,
cu dominanta superlativelor, cele mai căldu-
roase şi emoţioinante aprecieri au fost ale spec-
tatorilor „în vîrstă”. Or, nu asta e „proba de foc”,
pe care urma să o treacă tînăra generaţie de ci-
neaşti?!

Al. INCOGNITO

Un compliment
suprem
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D E S A N T    U N A T C    L A   I P I F F

Această carte este un lucru
mult prea serios pentru a-mi
mai da mari emoții vis-a-vis de
întâlnirea cu publicul și chiar
cu specialiștii. Ne-am angajat la
un proiect faraonic, dar iată că
l-am realizat și vreau să spun că
a creat deja un fel de stare de
așeptare, chiar de nervozitate...
Efectiv nu mai pot să acopăr
cererile și mi-am făcut mulți
dușmani de cînd am scos-o -
toți o vor și partea cea mai
proastă este că această carte nu
se poate comercializa. Este re-
zultatul unei munci de cerce-
tare a unui colectiv pe care eu
l-am coordonat de circa trei ani
și nu este un ghid al Bucure-
știului, ci este un summum al

ofertei pe care Bucureștiul o
face pentru cineaști.

Meseria mea este de arhitect
și nu pot să trec ușor pe lângă
unele edificii, străzi sau rezidențe,
iar Bucureștiul, într-adevăr, are o
varietate fantastică de arhitectură.
În general se spune că nu este
unitar, dar are farmecul lui dacă
știm să-l privim prin această va-
rietate.

Avem un DVD care conține
7400 de imagini suplimentare,
reprezentînd partea cea mai la-
borioasă a proiectului. Eu fiind,
practic, arhitect și decorator, n-
am putut să nu o îmbrac și într-o
prezentare despre care pot acum
să spun că este spectaculoasă, dar
servește de fapt ideii inițiale.
Această carte poate să deschidă
drumul la ceea ce s-ar putea numi
România - platou de filmare.
Pentru că într-adevăr România
ofera, dincolo de orice sentiment
sceptic, extrem de multe posibi-
lități pentru film. Din punct de
vedere al ambientului cred că
tema ar putea fi cercetată în con-
tinuare. Să vedem dacă vor mai fi
oameni care să se intereseze în
continuare de astfel de proiecte.  

MANUELA CERNAT -
o opinie autorizată

La IPIFF,
valoarea primează

De la București -
platou de filmare, la

R O M Â N I A ,
platou de filmare

Pagină realizată de
Gabriela NICULESCU

Cum vi s-a părut această ediție
a festivalului de film?
Festivalul începe să intre în for-
mula adevărată, sala arhiplină
de aseară și entuziasmul
unanim al publicului au confir-
mat într-adevăr că valoarea
primează. Este o agendă foarte
densă, mai ales juriul de scurt
metraj este teribil de solicitat și
mă bucur ca este un festival se-
rios. Un festival realmente în
haine de lucru. Excelentă
gazeta festivalului, arată bine,
este frumos pusă în pagină, o
citesc cu plăcere și am obser-
vat, din momentul în care am
venit, că primul reflex al tuturor
din festival și din afara lui este
să ia gazeta și să o răsfoiască.

Ce părere aveți despre public?
Dacă ne luăm după reacțiile de
aseară, la filmul lui Cornel Po-
rumboiu, care este un film dificil,
pentru spectatori de elită, aș
spune că avem parte de un pub-
lic extraordinar. Reacția pe care
au avut-o aseară: simțeam răsu-
flarea care era în ton cu ritmul fil-
mului, ceea ce este un lucru rar.
Este un public care vine cu bu-
curie la festival și este un public
cunoscător, avizat, educat spre

cultura cinematografică. Este o
dovadă în plus că este nevoie de
cît mai multe festivaluri care să
crească viitoarele generații de
spectatori. 

Avînd în vedere că este un festi-
val estival, ați avut timp să vă
bucurați de vremea bună?
Mă bucur în primul rînd că vre-
mea ține cu noi, chiar dacă
dimineață a plouat.  Mă duc
devreme la plajă,  de la 8:30
până la 10:00 și după-masa de
la 16:00 pană la 18:00 și așa
reușesc să mă bucur de ra-
zoterapie. Apoi fug repede să
vedem filmele și să scriem de-
spre ele. Acum fug să văd
proiecția lui Mărgineanu.

- Spuneți-mi cîteva cu-
vinte despre lansarea cărții.

- Va fi vineri la ora 17:00.
După această introduc-
ere laconică, am încercat
să stoarcem mai multe
informații de la profe-
sorul George Bălășoiu și
iată, am reușit. 

Este nevoie de cît
mai multe
festivaluri care să
crească viitoarele
generații de
spectatori.

Foaia Festivalului, la examenul criticii
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Regia: SERGIU NICOLAESCU
Distribuţia: SERGIU NICOLAESCU, RĂZVAN VASILESCU, CRISTIAN MOŢIU,

ANDREEA MĂCELARU, MARINA PROCOPIE, GEO DOBRE
Scenariul: SERGIU NICOLAESCU, EMIL SLOTEA
Imaginea: VIOREL SERGOVICI
Muzica: ANTON ŞUTEU
Montajul: NIȚĂ CHIVULESCU

Filmografie
producător

l 2000 – Epicenter l 2001 – Garcea și oltenii l 2002 – Amen
l 2002 – Callas Forever (co-producer) l 2002 – Furia
l 2004 – Modigliani (co-producer) l 2005 – Femeia visurilor
l 2006 – Iubire cu pumnul l 2006 – Margo l 2007 – Roming
l 2007 – California Dreamin’ (Nesfârșit) l 2008 – Supraviețuitorul
l 2009 – Weekend cu mama l 2009 – Carol 

Filmul istoric a devenit un gen aproape ignorat atât de producăto-
rii de film, cât mai ales de publicul din România, prin urmare deci-
zia MediaPro Pictures de a produce Carol I ar putea părea multora

una nebunească. Noi am numi-o curajoasă. Carol I reprezintă o dublă re -
u şi tă a regizorului Sergiu Nicolaescu: prima, de natură personală, a marcat
re ve ni rea pe platoul de filmare după o perioadă pe care el însuşi o defineşte
ca fiind “cea mai grea din viaţa mea”. Cea de-a doua este de natură profe-
sio nal ă: întoarcerea la un personaj pe care îl interpretase cu 30 de ani în ur -
mă şi pe care el îl consideră cea mai importantă personalitate din istoria
Ro mâ  niei: Carol I. Docu-drama Carol I încearcă să reapropie istoria de pu-
bli cul de film; nu este o interpretare a adevărului isto-
ric, ci o ilustrare detaliată, bazată pe o documentare ce
a durat aproape 3 ani, a ultimelor luni din viaţa Regelui
Carol I.

Carol I
Producător: ANDREI BONCEA
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Regia: IOAN CĂRMĂZAN
Distribuţia: ANDREI PANDELE, COSTEL CAŞCAVAL,

PAULA CHIRILĂ, ANTOANETE COJOCARU,
CONSTANTIN DRĂGĂNESCU, CRISTIAN
IACOB, RODICA MANDACHE, GEO SAIZESCU,
VALENTIN URITESCU, CORNEL PALADE

Imaginea: MARIUS IVAŞCU
Montajul: RALUCA SAITA

Filmografie
producător

l 2002 – Război în bucătărie
l 2006 – Happy End l 2008 – Dincolo de America
l 2009 – O secundă de viaţă

O secundă de viață

Producător/ Produced by
NICOLAE MĂRGINEANU,

ALEXANDRU ICLOZAN

Într-un cotidian fragil şi absent, în care subiectele
tabu pot deveni oricând normalitate, cu porţii de
copilărie neterminate şi o incredibilă dorinţă de
găsire a apartenenţei, patru tineri ajung să îşi
lege destinele unul de celălalt atât de puternic,
încât jocul cu moartea devine resort al prieteniei. 
limita între viaţă şi moarte, între normalitate şi
nebunie se încearcă a fi stabilita de cele patru
personaje pedepsite sau încredinţate cu menirea
de a veni de nicăieri. Edgar Furman (Andrei
Pandele), un tânăr nonconformist atras de
experimentarea actului sinuciderii, îl salvează de la
moarte pe Socaliuc (Costel Caşcaval), sinucigaş
profesionist. Socaliuc locuieşte într-o locomotivă
şi se sinucide de fiecare dată când cineva îi poate fi
în preajmă pentru a-l salva. Atracţia morţii,
drama orfanului şi uciderea unei prostituate îi fac 
nedespărţiţi pe cei doi

"Miza tematică de a
reflecta original câteva
din pro ble me le cu care se

confruntă tinerii, de la cele so -
ciale, până la cele sensibile și pro -
funde de la destin și sinucidere, a
fost o motivație în rea li zarea  aces -
tui film."
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La conferinţa de presă de marţi 23 iunie
preşedintele IPIFF împreună cu regi-
zorul Cornel Porumboiu au dezbătut
condiţia cronicarului cinefil. Astăzi, cul-
tura cinematografică este la îndemână
oricui, însă cronică cu unelte de croni-

car, pare a fi uitată. Ziariştii care s-au în-
tâlnit accidental cu filmele îşi expun pă-
rerile eseistic, într-o manieră mult prea
subiectivă. Din păcate, secţia de “Tea-
trologie” a UNATC-ului, nu mai există
în forma care o consacrase - filmologia

nu se mai învaţă
decât în subsi-
diar. Antipatiile
faţă de regizori,
de cele mai multe
ori devalorizează
filmele. Publicul,
deja reticent în
ceea ce priveşte
producţiile ro-
mâneşti, este in-

fluenţabil. În ultimii ani, cu greu au fost
atraşi în cinematografe.   

În România spectatorii devin inte-
resaţi de producţiile regizorilor noştri
numai după ce acestea câştigă premii în
străinătate. Este nevoie de altă strategie
pentru promovarea filmelor generației
lui Porumboiu, adepţi ai filmului de
autor. În afară de semnarea scenariului
şi a regiei au început să se ocupe şi de
producţie, pentru o mai bune gestiune
a filmelor lor. Şi se descurcă onorabil.
Regizorul a explicat cât de importantă
este selecţionarea unui film într-un fes-
tival. Premiile depind de subiectivismul
juriului.  În cadrul conferinţei, într-o at-
mosferă degajată, regizorul filmului

“Politist, adjectiv”, a caracterizat com-
petiţia filmelor româneşti că fiind un act
de “cultura competiţională - valabilă
pentru fotbalişti; cine câştiga, câştiga..”. 

Despre scenariul ultimul sau film, a
cărei idee o deţine încă din studenţie, a
menţionat că acesata ultima varinta este
cea de-a treia. Iar Dragoş Bucur l-a aju-
tat mult în finalizarea lui. Între “A fost şi
n-a fost” şi “Poliţist, adjectiv”, a mai scris
patru scenarii în care a încercat abordări
diferite şi chiar alte genuri. Acum plecă
de la IPIFF si își dorește o bine meritat
vacanță. 

A consemnat

Iliana Dumitrache

ZIUA 2
GALA FILMULUI

ROMÂNESC

Profesorul,
critica și

moldovenii
Faţă de cronica anilor '80, Critica

contemporană de film se duce mai mult
spre eseu, decât spre analiză. A devenit

treapta cea mai uşor de trecut în
jurnalism. La film, ca şi la muzică uşoară

şi în fotbal se pricepe toată lumea”,
a afirmat Dinu Tănase.  



7CINEFESTIVAL

La prima gală, producătorul Tudor Giur-
giu a lipsit, deşi iniţial prezenţa sa fusese
confirmată. Nu a fost cazul cu regizorul
Nicolae Mărgineanu, cel care şi-a prezen-
tat Schimbul valutar şi în calitate de pro-
ducător . Vizibil emoționat, păşeşte pe
scenă alături de preşedintele festivalului,
prietenul său Dinu Tănase.

„Am plăcerea de a vi-l prezenta pe unul
din cei mai prolifici regizori din ultimii ani
şi în mod sigur pe cel mai prolific produ-
cător de după 2000”. Cu frumosul buchet
de flori, oferit de una din hostese, în braţe,
Niculae Mărgineanu, ţine un scurt discurs.
”Vă mulțumesc că ați venit aici în această
seară. Vă spun sincer că eu  am devenit

producător de nevoie, pentru că nu exista
producători în România. Îmi pare rău că
actorul principal al filmului meu, Cosmin
Seleşi, nu este prezent în această seară. Dat
fiind faptul că la sfîrşitul săptămînii acesta
se va căsători... Iar cele doua interprete
principale sunt şi ele în pregătiri de nuntă,
una în Romînia şi alta în Canada. Îmi pare
rău că nu sunt aici, dar măcar am avut
mînă bună la starea civilă! A fost o pro-
iecţie reuşită, punctată de aplauze şi ho-
hote de râs. „Schimbul valutar a trecut cu
bine examenul de publi. Juriul urmează să
se pronunţe.

Livia Lixandru

Regizor de talent,
producător de nevoie

Nicolae Mărgineanu

Cine Festival - un pas mic pentru un țel mare -
creșterea viitoarei generații de cinefili

Crina Mureșan - un munte de talent
pe care filmul românesc încă nu l-a cucerit

Lângă Porumboiu - toate prezențele
feminine cresc în altitudine

Brigada mobilă Cine Festival -
în documentare
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Regia: RADU JUDE
Distribuţia: ANDREEA BOȘNEAG,

VASILE MURARU, VIOLETA
POPA, ȘERBAN PAVLU,
ANDI VASLUIANU

Scenariul: AUGUSTINA STANCIU,
RADU JUDE

Imaginea: MARIUS PANDURU
Montajul: CĂTĂLIN F. CRISTUTIU
Producător: ADA SOLOMON

Cea mai fericită fată
din lume

Delia, o fată de 18 ani dintr-un
orăşel românesc, este norocoasa
câştigătoare a unei campanii de
promovare organizată de o
companie producătoare de băuturi
răcoritoare: cu doar trei etichete de
pe sticlele de suc, Delia a câştigat o
maşină foarte scumpă. Fericita
câştigătoare, însoţită de părinţii ei, va

trebui să pornească spre Capitală
pentru a filma o reclamă care s-o
arate pe Delia ţării întregi, drept
dovadă că toată campania a fost pe
bune. Pe drumul spre Bucureşti, în
familie se iscă un conflict: părinţii
vor să vândă maşina pentru a
deschide o mică afacere, pe când fata
ar vrea s-o păstreze. O mulţime de

probleme apar şi în timpul filmărilor,
dar sfărşitul este fericit. Sau, cel
puţin, toţi par mulţumiţi de ceea ce
au primit. Filmul, bazat pe o
întâmplare reală, este o tragicomedie
despre oameni obişnuiţi în
circumstanţe neobişnuite, despre
legăturile de familie şi ceea ce se află
în spatele lor. 

Boogie
Regia: RADU
MUNTEAN
Distribuţia: DRAGOŞ
BUCUR, ANAMARIA
MARINCA, MIMI
BRĂNESCU, ADRIAN
VANCICĂ, VLAD
MUNTEAN
Scenariul: RADU
MUNTEAN,
ALEX BACIU, RĂZVAN
RAĂDULESCU
Imaginea: TUDOR
LUCACIU
Montajul: ALEXANDRU
RADU
Producător:
DRAGOŞ VÎLCU

Despre

TREBUIE SĂ RECUNOAȘ-
tem că cei mai mulți dintre noi
răsuflă ușurați când la sfârșit
binele triumfă și ca o încunu-
nare a acestui fapt dragostea
se împlinește, eroii apar au-
reolați de victorie fie indivi-
dual, fie într-un cadru larg
care vrea să cuprindă întreaga
umanitate. Luați orice film
american despre o întreprin-
dere victorioasă și veți găsi cli-
șeele care ne fac pe toți fericiți.
Toate basmele se opresc la
formula sacrosantă “și au trăit
fericiți până la adânci bătrâ-
nețe”; paradoxal, acolo unde
începe fericirea, povestea se

încheie, nu mai e nimic de
spus. Fericirea nu dă naștere
la povești. În schimb neferici-
rea sau cautarea fericirii spun
povestea. În Cealaltă Irina al
lui Andrei Gruzniczki, o fată
ca toate celalte,
Irina, se afla în
căutarea ferici-
rii, plasată ilu-
z o r i u
a l t  u n d e v a
decît în că-
minul conju-
gal și fata
pleacă s-o
caute peste
mări și țări un-
deva în Arabia
Saudită de unde se
întoarce într-un coșciug
de zinc. În investigațiile
întreprinse soțul, Aurel,
o descoperă pe “cealaltă
Irina” având planuri de
evadare, o viață sepa-
rată, un vis care nu-l in-

clude, o altă fericire ca proiect.
Fericirea în acest caz seamană
cu o evadare, o evadare din ba-
nalul cotidian, din ceea ce îți
este familiar, din ceea ce știi
deja până la refuz. Filmul

lui Radu Jude, Cea mai fericită
fată din lume, ne vorbește des-
pre “fericire” în alt fel, o feri-
cire ca un zâmbet de cauciuc,
fabricată în fața camerelor, fe-

CINE-
ARHETIPURI

Există un proiect din
a cărui ratare

sistematică au ieșit
cele mai bune

romane, cele mai
bune piese de teatru,
cele mai bune filme:

fericirea. 
Angelo MITCHIEVICI
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Weekend cu mama

Plecat cu soţia şi copilul de 4 ani
la mare, în mini-vacanţa legală,
Bogdan Ciocăzanu se întâlneşte
întâmplător cu cei mai buni prieteni
din liceu, la data şi locul de care îi
leagă cele mai glorioase escapade
bahico-sexuale din tinereţe. După

masa de seară, servită pe terasa unui
hotel care-i trezeşte amintiri din
tinereţe, Bogdan, sau Boogie, cum îi
spun prietenii, se vede prins între
obligaţiile de familie şi tentaţia de a
retrăi o seară ca în vremurile bune,
când viaţa părea simplă şi frumoasă. 

În urma cu 15 ani, Luiza a plecat în
Spania, lăsând-o pe Cristina, fetiţa ei în
varsta de trei ani, în grija rude lor.
Revenită în ţară, femeia descoperă
adevăruri şocante, de care a fost ţinută la
distanţă: fiica ei a fugit de acasă, e
dependentă de droguri şi are o fetiţă de
doi ani pe care a lăsat-o în grija unui
orfelinat. Măcinată de vinovăţie, Luiza
încearcă sa o salveze pe Cristina şi să-şi
răscumpere astfel greşelile din tinereţe.
Are la dispoziţie un weekend.

Regia: STERE GULEA
Distribuţia: ADELA POPESCU,
MEDEEA MARINESCU, TUDOR
AARON ISTODOR, RĂZVAN
VASILESCU, ANDI VASLUIANU,
ION SAPDARU, GHEORGHE
DINICĂ, FLORIN ZAMFIRESCU
Scenariul: STERE GULEA, VERA
ION
Imaginea: MARIUS PANDURU
Muzica: JEREMY ADELMAN
Montajul: ALEXANDRA GULEA
Producători: ANDREI BONCEA

ricirea-reclama care reco-
mandă produsul minune ca
soluție a tuturor dezamăgiri-
lor, dar și omul-fericit, un alt
produs al societății de hiper-
consum, cu zâmbetul festiv
lipit de față, ca un autocolant.
Fericirea-reclamă ne oferă o
operație de magie în direct
prin care Cenușăreasa de pro-

vincie cu sandale de “țățică” se
transformă pentru câteva se-
cunde în fața mondenă,
VIP-ul strălucind de emo-
liente, îmbarcată într-un auto-
mobil nou nouț, pe
scurt, în “cea
mai fericită
fată din lu -
me”. Cum

se știe, reclama nu durează o
viață, așa că la sfârșitul zilei,
din visul fetei nu mai rămâne
mare lucru, o grămăjoară de
zdrențe din care să încro-
pească un viitor cârpit cu o

vagă speranță. Radu
Muntean propune cu
filmul său Boogie o fe-
ricire conjugală, feri-
c i r e a - f a m i l i e ,
im perfectă, dar du-
rabilă, scuturată
puțin de o noapte
“furtunoasă” pe
care cel poreclit
Boogie o petrece
pe litoral de 1
Mai alături de
vechii săi prie-
teni întorși
din străină-
tate unde ilu-
ziile lor s-au
destrămat.
Fericirea
se află

cumva în trecut, recuperabilă
nostalgic, hoinăreala, teribi-
lismele și discuțiile în doi peri
încearcă să readucă acel ceva
magic, o delectabilă irespon-
sabilitate, o fericire fără obiect
pe care tinerețea o secreta mi-
raculos, un fel de “nebunie
chimică” cum îi spunea Scott
Fitzgerald. În Weekend cu
mama al lui Stere Gulea avem
o altă fericire, fericirea regă-
sirii, nu una facilă, ci una difi-
cilă, chinuitoare, amplificată
de sentimentul vinovăției, de
distanțele create în timp când
atrasă de mirajul Occidentu-
lui, mama își părăsește fiica
pentru o viață mai bună în-
credințînd-o rudelor pentru a
o regăsi ostilă și prizonieră în
lumea stupefiantelor. Putem
avea acces la oricare din
aceste fericiri, filmul știe cel
mai bine să le sublinieze atât
efemeritatea, cât și extraordi-
nara fragilitate.

oricare fericire
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Un eveniment senzațional la IPIFF 2009
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ADDICTIVE TV, o trupă elec-
tro breakbeat din Londra, care
la ora actuală ocupă primul
loc în clasamentele VJ. Cei doi
membrii ai trupei, Graham și
Tolly își descriu proiectul că
«auzi ce vezi»; iar sound-ul lor
este dub-visual breakbeat, cu
influențe de ska.



AM AVUT BUCURIA ŞI PLĂ-
 cerea de a urmări în cadrul Fes ti va -
lu lui un nou film românesc premiat
la Cannes. Mare lucru, vor spune u -
nii care deja s-au obişnuit cu ideea
pre mie rii temerarilor noştri regizori
în cadrul acestui Festival de prim
rang. Dar bucuria mea, ca mon teur
de film, nu s-a concretizat doar în a
urmări derularea poveș tii lui Cor-
neliu Porumboiu, căci Po li ţist, Ad-
jectiv în deschiderea Fes ti valului
IPIFF a fost prezentat de către Cri-
stian Tudor Popescu ca re ne-a
atenţionat asupra curajului lui Cor-
neliu de a se prezenta în fa ţa publi-
cului cu un film “fără muzi ca”, dar
și asupra coloanei sono re. “Fără
muzica”. Ce să zic? Greu de imagi-

nat, dar uite că “muzica” su ne tului
acestui film m-a îndemnat la gestul
nesăbuit de a scrie aceste rânduri.
De ce le scriu ? Păi pentru că marea
suferinţă a filmului Românesc
chiar şi după ‘89 era chiar EL, SU-
NETUL, copil născut greu şi a
cărui adolescenţă a durat chiar
cam 18 ani până când şi-a găsit în
sfârşit drumul.

Am fost satisfăcut, pot să spun,
de coloana sonoră a filmului, pen-
tru acurateţa sa, puterea sa drama-
turgică şi a muzicalităţii de care a
dat dovadă. Cred că fără personajul
sonor, filmul lui Corneliu nu ar fi
fost implinit. În sfârşit, pot spune cu
bucurie şi mândrie: BRAVO BĂ-
IEŢI! Gata, existaţi! Da! Voi sun-

teţi, chiar dacă o mulţime de critici
ai operelor cinematografice, ‘nu
văd” montajul sau “nu aud sunetul”,
eu v-am auzit aşa cum mi-am dorit-
o mereu: minunaţi, maturi, artisti,
acuraţi şi de luat în seamă.

Cu siguranţă că Anuşavan Sala-
manian sau Andrei Pap se vor uita
cu mândrie şi chiar cu un pic de in-

vidie, căci ei nu au apucat să se bu-
cure de tehnica de azi, dar cu sigu-
ranţă bucuroşi de realizarea voastră,
căci eu unul ştiu că în urechile lor
aşa ar fi trebuit să se audă orice pro-
dus al mâinilor lor, dar bat-o vina de
tehnică, ei nu au avut acest noroc. 

Vă mulţumesc!
Dan Nanoveanu
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CUM SPUNEA ȘI CORNEL PORUMBOIU,
încă din facultate ne este îndoctrinată competiția.

Suntem colegi, prieteni, ne
ajutăm la producțiile

noastre - toate până
în ziua examenu-

lui de an. Chiar
dacă mesajul
și mijoacele
de expresie

diferă de la stu-
dent la student,

spec ta torul-cre -
a tor din noi

devine șovăielnic.
După notarea profe-

sorilor - toate bune și
frumoase, amiciția se

reia, se iese la suc... Cum
prindem puțin mai multă în-

credere în noi din perspectivă
de viitor cinefil și în creațiile noas-

tre, ne aventurăm în lumea festival-
urilor -  în competițiile adevărate, separat de

colegii de grupă, an sau școală. Intrăm în rivalitatea

viziunilor, doctrinelor universitare. Însă și așa.. se
colaborează.  

În competiția Școlilor de Film, Roberta Șerban
- studentă în anul III la Universitatea Media, clasă
Ioan Cărmăzan, are înscrise două scurt-metraje.
FOCUS RING (împreună cu Adrian Ghioca) este
o satiră adresată obsesiilor societății: bani, putere și
plăcere. DACĂ N-AI UN FOC, a cărui regie o sem-
nează alături de George Petrosel tratează aspecte
sociale cu aceași ironie și supra-dimensionare, tipice
viziunii ei regizorale, bazate pe reacțiile logice și in-
stinctive ale omului în raport cu societatea. 

George Petroșel, și el student în anul III de la
Hyperion, tot clasă Ioan Carmazan, participă și cu
L DE LA LOREDANA - atunci când un băiat în-
tâlnește o față, imprevizibilul se ivește și el. Care din
cele trei filme este mai bun? Așadar, parteneri și ri-
vali în același timp. 

Ionuț Popa este un independent la început
de drum spre lumea filmului. Participă cu un
scurt-metraj, CU OCHII LARG ÎNCHIȘI, la
care semnează scenariul, regia, imaginea, mon-
tajul și producția. Prezintă povestea unui ado-
lescent pianist al cărui destin este încercat de
consumul de droguri. Tânărul este chiar un vi-

itor pianist, momentan elev la Liceul de Muzică
“Dinu Lipatti”.  

De la UNATC, Andrei Goaga are un filmuleț
de 5 minute, TEAMBUILDING, despre un grup
de afaceriști care pleacă cu un microbuz într-un
teambuilding special. Împreună cu Ronella
Popescu, semnează scenariul scurt-metrajului
VERONIQUE, înscris și el în competiție, în care
este prezentată Veronique și căutarea celui care i-a
ucis tatăl.  

Scurtă prezentare a filmulețului KAKKUK, în
regia Ceciliei Felmeri de la Universitatea Sapientia
vorbește despre instinct și erotism. În timp ce per-
sonajele bidimensionale din THE STORKNEST,
a lui Hossuzu Reka animă într-un spațiu tridimen-
sional. În THE WAITING - regia Balazs Klara - ten-
siunea crește până când spațiul aglomerat și muzică
se transformă în zgomot. Tot de la școală de film
din Cluj, Kassay Reka, ne povestește în BEDTIME
STORY despre o familie reunită de pasiunea ma-
joră a familiei - prăjiturile cu miere. În POWER-
STATION abordează problema încălzirii globale.  

Sunt înscrise la această secțiune a IPIFF 2009
animații, cât și filmulețe experimentale, scurt-me-
traje premiate, dar și mai puțin cunoscute. 

Avancronici colegiale (I)

Pentru cine are

urechi de auzit

Dan

Nanoveanu

se înclină în
fața emblemei

IPIFF. Sau se
trage de

șireturi...? 

Muzica sunetului!
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LOCAȚIA: TOMIS MALL.
După ce toate etajele au fost
„dărăcite” zeci de minute în cău-
tarea chipului potrivit, nenumă-
rate figuri au fost scanate
îndelung, ne-am oprit la parter.
Pentru prima oară vedem chipul
regizorului că se luminează. Este
blondă. Ochi albaștrii. Minionă.
Un zîmbet angelic. Nema ex-
clamă mulțumit: “ea e”. Ne bu-
curăm și noi de parcă am fi
cîștigat la loto. Intrăm în maga-
zinul în care lucra. Ea ne întîm-
pină cu un zîmbet cald și de aici
începe. Încercăm să-i explicăm
de ce ne aflăm acolo, însă reu-
șim doar să o șocăm. Nu s-ar fi
așteptat să o găsească un regizor
și să-i propună să devină actriță.
„M-ați luat prin surprindere și
nici nu știu ce să zic”, se fâstâ-
cește ea, vizibil emoționată. Tre-
cem peste șoc și încercăm să
aflăm detalii. Se numește Baltă
Ana Maria, are 22 ani și este din
Constanța. Se caracterizează ca
fiind o fire deschisă, veselă, plină
de viață, îi plac muzica, plimbă-

rile, dansul și câinii, nu-i place
sportul și cititul. A absolvit Fa-
cultatea de Fizică, Chimie și
Tehnologia Petrolului și lu-
crează ca beauty adviser de un
an. Planurile de viitor (de di-
naintea întâlnirii cu noi) se
orientau către specializarea din
facultate. Deși reticentă la înce-
put în privința ideii propuse de
noi, o carieră în actorie începe
ușor, ușor să-i surâdă. Facem
spontan o ședință foto și o lăsăm
să cugeteze. Cam așa se poate
schimba destinul. Într-o clipă.
Azi muncitor, mâine star pe
covor... 

Împreună cu Cristian Nema
ne retragem să vedem pozele. O
vedem de la distanță cum este
asaltată de colege. Povestește
emoționată și apoi, o pierdem
din vedere. În biroul regizorului,
analizăm pozele. Este fotoge-
nică? Sau este doar potrivită
pentru rol... Ne gândim să reve-
nim să tragem mai multe cadre.

Nici nu-și revenise bine din pri-
mul șoc. Cere permisiunea să
parăsească magazinul pentru câ-
teva minute și organizăm al doi-
lea shooting. Cristian Nema
încearcă să o convingă să re-
nunțe la emoții. Se vede că este
un regizor bun, pentru că izbu-
tește. Îi dăm câteva detalii des-
pre film, apoi o lăsăm să se lupte
cu emoțiile care i-au dat bătăi de
cap. Ana Maria va aștepta răs-
punsul pînă în septembrie. Cri-
stian Nema va continua
castingul său nonconformist. Și
noi îl vom însoți pentru a vă
putea ține la curent. Putem fi
oriunde, așa că fiți atenți la cei
care vă privesc insistent. Aveți
grijă când, pe unde și mai ales.....
cum călcați!

To be continued!

Azi muncitor,
mâine star pe covor... 

N E M A ’ S
CASTING

Dacă tot vorbim despre filme, ne-am
gândit că v-ar interesa să descoperiți și un
detaliu interesant din culisele de regie ale
unuia. În atribuțiile unui regizor intră și
descoperirea actorilor potriviți pentru
rolurile scenariului. Astfel că l-am însoțit
pe unul dintre cei mai promițători tineri
regizori ai momentului, Cristian Radu
Nema, la un casting mai puțin obișnuit.
Se caută actrița potrivită pentru rolul
principal într-un film pe care regizorul îl
are în planurile de viitor. Gabriela NICULESCU

ANA MARIA
BALTĂ,

la primul
shooting

NEMA,
la primul

casting


