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COMENTARII / INFORMAŢII LA ZI
Privind la publicul din sală

O dublă
nedreptate
NU INCHIZITORIAL, NICI
OMAGIAL, CI SISTEMIC
Citim adesea că producţiile
Noului Cinema Românesc nu
au publicul pe care îl merită sau – mai grav –
că sînt lipsite de (mari) merite, devreme ce
„n-au public”. Argumentul folosit în astfel de
aprecieri este cifra biletelor vîndute în reţeaua
cinematografelor care nu mai există (exceptînd
Mall-urile, au rămas parcă numai vreo 30 în
toată ţara).
E o dublă nedreptate la mijloc: un afront la
adresa filmelor şi a publicului, totodată. E reversul favoritismului acordat din oficiu unor
filme din deceniile trecute, cu recorduri imbatabile la încasări, într-o reţea cu un număr mai
mult decît înzecit de săli, plus sistemul „mobilizării” partinice a spectatorilor sau doar a cifrelor referitoare mai ales la anumite producţii,
privilegiate tematic şi propagandistic. Favoritism concretizat astăzi în punctajele acordate
pe această bază regizorilor respectivi, la concursurile de proiecte de la CNC.
Este o optică birocratică (să zic mai exact: nostaligc-punitivă, în maniera faimoaselor statistici ceauşiste), o optică de care ne-ar putea
elibera festivalurile de film. Nu mă refer aici şi
acum la premiile internaţionale obţinute de filmele lui Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu
Porumboiu, Radu Muntean, Adrian Sitaru,
Radu Jude ...(listă deschisă), premii de vîrf, la
cea mai de seamă competiţie a lumii filmice,
Festivalul de la Cannes, dar şi la Berlin, Copenhaga, Salonic...(aici, pe terasa de la Flora, unde
scriu aceste rînduri, în criză de timp, după proiecţia de gală din deschiderea IPIFF 4, nu-mi
pot irosi minutele, ca să trec pe IMDB şi să completez lista).
Mă refer la festivalurile de film din ţară şi la publicul cinefil românesc, aşa cum l-am văzut
reacţionînd la TIFF-ul de la Cluj, făcînd triumful
unor filme ca Moartea domnului Lăzărescu sau
3, 3, 2. Ieri seară, la Tomis Mall, am receptat încă
o dată adevărata măsură a succesului de public al Noului Cinema Românesc, la filmul lui
Corneliu Porumboiu, Poliţist, adjectiv. A fost,
de astă dată, un succes într-o sală mică, la un
festival atipic, fără nici o vedetă pe podium, festival al unei categorii de cineaşti mai degrabă
„din umbră” – producătorii. Şi, totuşi, un succes
la fel de concludent ca acela de la Republica
sau Victoria din Cluj. Încerc o explicaţie în numărul următor.
Al. INCOGNITO

Într-o atmosferă de un calm debordant

Gala de deschidere
a Festivalului
a stârnit pasiuni
SEARA DESCHIDERII
Festivalului Internațional al
Producătorilor de Film Independenți s-a aflat sub semnul
bunei dispoziții. Ținute lejere, discuții relaxate, fețe
zîmbitoare și oameni degajați.
Corneliu Porumboiu s-a
prezentat mai devreme decît
era așteptat, într-o ținută lejeră și cu o atitudine calmă și
prietenoasă, semn că s-a simțit în largul său. Îmbrăcat in
jeans și pantofi sport. Personalitățile și jurnaliștii au simțit că se pot angrena în
discuții și interviuri libere și
l-au asaltat pe regizor. Pe
lîngă autografe și poze, Porumboiu a oferit tuturor, o
lecție de modestie.
Actorul Geo Dobre a fost
încîntat de revederea mai vechilor săi prieteni, a împărțit
zâmbete toată seara și a reu-

Colectivul
redacțional:

șit să-i înveselească și pe cei
din jur. L-a însoțit pe regizorul serii în sala în care s-a desfășurat gala de deschidere a
festivalului și i-a aplaudat
succesul, cînd acesta a urcat
pe scenă.
Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare și s-a umplut rapid,
pînă la refuz. Publicul spectator a ocupat și scările. Domnișoarele din public așteptau
nerăbdătoare să-l vadă pe
scenă pe regizorul Porumboiu, șușotind despre acesta
că ar fi un băiat șarmant, cool.
Probabil din pricina emoțiilor cauzate de șarmul regizorului, una dintre junele
spectatoare a avut un mic incident pe scări, fiind la un pas
să provoace o cădere în serie
a celor care încercau să facă
slalomuri printre persoanele
așezate deja confortabil pe
trepte.

Nu doar Corneliu Porumboiu a stărnit pasiuni, ci
și aranjamentele florale de pe
scenă. Se auzeau în public
două domnișoare care ar fi
dorit să-și înfrumusețeze camerele cu acele flori, dar planurile lor au fost rapid
spulberate de către un organizator, acesta spunîndu-le că
decorul nu poate „pleca” prea
curând de pe scenă.
Sala a sorbit cu nesaț
scenele lungi, dar pline de
înțelesuri profunde ale „nontrealler”-ului. S-a aplaudat la
scenă deschisă, s-a râs, din
nou s-a aplaudat, minute
întregi sala a urmărit scenele
într-o liniște complice. Un
film de succes, un regizor de
succes, o gală de deschidere
care a reaprins pasiunea de a
urmări o proiecție în sala de
cinema.
Gabriela NICULESCU

ADRIANA CRĂCIUNESCU - foto-debut; MARCELLA DRĂGAN - foto; FLORIN
VEDEANU și MIRCEA VĂLIMĂREANU - layout; LORIN VASILOVICI

Tipărit la CALLASPRINT Mangalia

interviuri / comentarii

Corneliu Porumboiu despre Cannes,
despre critică, despre prieteni

IPIFF - o paradigmă pentru

Modelul producătorului
independent

Cronicile pozitive,
au contat enorm.
Premiul a fost un bonus
Atunci cînd pornește la drum cu un proiect de film, Corneliu Porumboiu
își canalizează toată energia în direcția poveștii care dă naștere scenariului. Munca, ideile și concentrarea îl fac pe regizor să nu se mai gândească la ceea ce va urma, astfel că un produs finit în care s-a investit
atît de multă pasiune, ajunge să fie încununat de succes. De obicei, răsunător. L-am intervievat pe Corneliu Porumboiu, cu câteva minute
înainte de proiecție. Veți subînțelege întrebările. Gabriela Niculescu

Corneliu
Porumboiu,
pus la zidul
IPIFF de
reporterul
CINEFESTIVAL
- …… ?
- Cînd fac un film, mă orientez în
primul rînd către povestea pe care
vreau s-o spun și nu mă gîndesc
neapărat la succes. Importantă a fost
selecția la Cannes și nu m-am gîndit
la premiu. Povestea este cea mai importantă.
- …… ?
- Într-un fel, da, a fost o surpriză.
Pentru că sînt 20 de filme în acea
competiție și nevăzîndu-le pe celelalte 19, nu ai cum să știi care este cel
mai bun. Poate fi unul din America,
absolut genial.
- …… ?
- Depinde. Dacă rămîn în sală, am
emoții. Cîteodată, dacă stau cinci
minute alături de public, intru în
poveste, sînt absorbit și mă uit la
film, uit de emoții.
- …… ?
- Greu de spus ce sentimente am

trăit la Cannes. Eram în București și
am primit un telefon: “Vino că ai luat
un premiu!” Într-un fel, ești mulțumit.
Te gândești că filmul a avut succes.
În mod special, a avut un succes de
critică dinainte. În timpul festivalului,
foarte mulți critici importanți au
adus cronici pozitive filmului. Eram
mulțumit de acest succes. Apoi, premiul este un bonus. Nu știi dacă îl vei
primi, sau nu. Nu am avut emoții cu
privire la acest aspect. Mai degrabă,
am avut emoții înainte de a urca pe
scenă, în fața a mii de oameni,
gîndindu-mă la ce discurs voi avea.
- …… ?
- Familia și prietenii s-au bucurat
foarte mult când au aflat de succesul
meu. Am primit sute de sms-uri, sute
de telefoane. Este un moment interesant. Te caută oameni pe care nu
i-ai mai auzit demult, colegi de facultate...

În primii cincizeci de ani de viaţă ai cinema-ului românesc, toată suflarea breslei
îşi dorea să intre sub umbrela protectoare
a producţiei de stat. Dar visele se împlinesc
uneori sub formă de coşmar. Şi au urmat
cinzeci de ani de dirijism economic şi ideologic. Apoi pendulul istoriei a recuperat
democraţia şi, odată cu ea, s-a reimpus
modelul producătorului independent.
Zborul artei depinde astăzi de această
nouă paradigmă a puterii în lumea filmului
nostru. Necesară, apariţia IPIF este simptomul unei noi realităţi.
Mă bucur că IPIF reia, într-un alt timp
istoric, bucuria Festivalurilor de Film de la
Mamaia – cel naţional şi cel internaţional
de animaţie - înfiinţate în 1964 şi implacabil desfiinţate după doi ani de cuplul
ceauşist, enervat de atenţia pe care presa
începuse să o acorde artiştilor şi, mai ales,
„actriţelor”. Sinistra nu suporta gloria
altor femei. A fost acela un prim şi apăsat
semnal al strângerii de şurub care se
pregătea, dar prea puţini l-au înţeles atunci.
Identitatea unui festival se construieşte
în timp şi se poate distruge într-o singură
ediţie. Un festival solid nu se menţine dacă
nu este apărat de breaslă şi susţinut de cei
cărora de fapt li se adresează : spectatorii.
Iată de ce sper ca IPIF să aibă săli pline şi
ani mulţi !
Manuela CERNAT
Pro Rector UNATC
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FILME ÎN COMPETIŢIE

AZI

Întâlniri încrucișate

Un film a cărui tema este aparent întâlnirile întâmplătoare dintre oameni. Naraţiunea episodică
este conformă cu ideea că orice întâlnire - interacţiune umană de orice fel - este în mod inevitabil,
o experienţă a sinelui, dar îi afectează în aceeaşi măsură pe cei care se întâmplă să fie implicaţi.
Destinele a trei personaje - Gabi, Mirela şi Andrei, la prima vedere fără nici o legatură între ele,
făcând parte din lumi foarte diferite - ajung să se întâlnească şi să se influenţeze reciproc.
FILMUL ÎNTÂLNIRI ÎNCRUCIȘATE, în regia Ancăi Damian, a
fost selecționat la cea de-a 44-a ediție a Festivalului Internațional de Film
de la Chicago, ce se va desfășura in perioada 16-29 octombrie 2008.
Acesta este singurul film de lungmetraj românesc selecționat în cadrul
acestui festival. De asemenea, filmul a primit deja invitația de participare și în
cadrul Festivalului de Film
de la Cottbus, Germania,
care se va desfășura în perioada 11-16 noiembrie
2008. Debutul în lungmetraj
al Ancăi Damian cuprinde
trei povești diferite care se
desfășoară pe parcursul a
doua zile. Destinele personajelor se intersectează și se
influențează reciproc. Cele
trei povești nu sunt unite
numai de personaje, ci și de
recitirea acelorași teme în
registre diferite.
www.cinemagia.ro

Regia: ANCA DAMIAN
Distribuţia: MIMI BRĂNESCU, OXANA MORAVEC,
ANDI VASLUIANU, DORU BOGUȚA,
ANA MARIA MOLDOVAN
Scenariul: ANCA DAMIAN
Imaginea: LIVIU MARGHIDAN
Montajul: DANA BUNESCU
Muzica: PESSI LEVANTO

"Mi-am asumat rolul de producător al filmului
Întâlniri încrucişate, cu o regizoare care deşi
vine din lumea cinematografiei se află totuşi la
debutul regizoral, convins fiind că vom avea un film
sensibil, despre oameni şi relaţionările dintre ei, făcut
de o mână sigură, dar cu delicateţe. Nu cred că m-am
înşelat."

Filmografie
producător

Producător:

TUDOR GIURGIU

G 2001 – Popcorn Story G 2004 – Marele jaf comunist
G 2006 – Legături bolnăvicioase G 2008 - Întâlniri
încrucişate G 2009 – Katalin Varga G 2009 – Cendres et sang

AZI FILME ÎN COMPETIŢIE
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Schimb
valutar
Cu banii de pe o casă şi o maşină s-ar descurca
în Australia. Mai greu e la Bucureşti.
Rămas şomer într-un orăşel de provincie,
vinde tot ca sa emigreze în Australia.
Ajuns la Bucureşti, un escroc îi fură toţi banii.
Ca să-i ia înapoi, e în stare de orice.
Mai ales din momentul în care constată
că nu mai are ce recupera...

Regia: NICOLAE MĂRGINEANU
Distribuţia: COSMIN SELEŞI, ALIONA
MUNTEANU, ANDI
VASLUIANU, DORU ANA,
RODICA IONESCU, VALENTIN
URITESCU, COCA BLOSS,
PATRIK PETRE
Scenariul: TUDOR VOICAN,
după o idee
de CĂTĂLIN COCRIŞ
Imaginea: MIHAI SERBUŞCĂ
Muzica: PETRU MĂRGINEANU
Montajul: NITA CHIVULESCU

Producător: NICOLAE

MĂRGINEANU

"Am dorit un film viguros, foarte actual, care trebuie să fie
convingător prin realismul lui, fără a insista însă pe scene mizere
sau vulgare. Cred că realitatea din jurul nostru , surprinsă în
spontaneitatea ei, poate deveni vie şi chiar frumoasă, iar destinele acestor
oameni simpli, de la periferia societăţii, care trec adesea necunoascute,
neînţelese, necompătimite pot deveni, privite mai atent, foarte complexe
prin bogăţia sufletească a personajelor. Am avut un buget redus, am filmat
numai in decoruri amenajate cu cheltuieli minime şi cu multe scene în
stradă, cu actorii amestecati în multime, pentru a obţine costuri minime.
Filmul este produs cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi
am avut şansa de a avea ca parteneră Societatea Română de Televiziune,
fără de care realizarea acestui film nu ar fi fost posibilă."

Filmografie
producător

G 1991 - Undeva în Est G 1999 - Faimosul paparazzo
G 2002 - Binecuvântată fii, închisoare (executive producer)
G 2003 - Ce lume veselă (executive producer)
G 2007 - Logodnicii din America G 2008 - Schimb valutar

6

CRONICĂ / FOTOREPORTAJ

GALA DE DESCHIDERE

CTP
în rol de
în direc

Dinu Tănase
ntator
în rol de preze

Fraza - cheie

În ciuda mult-pomenitei crize
financiare, festivalul de anul acesta a adunat suficient de mulţi
pasionaţi ai cinematografiei, iar
succesul regizorului Corneliu
Porumboiu a fost laitmotivul
primei seri. Printre invitaţii
prezenţi în cadrul evenimentului s-au aflat ziarişti, cronicari,
oficiali locali, studenţi, un public stilat şi rafinat. Cunoscutul
actor Geo Dobre, distribuit de
regulă în rol de polițist, nu putea
lipsi de la o astfel de proiecţie.
Deschiderea oficială a galei a
fost făcută de preşedintele Festivalului, Dinu Tănase. “Bine aţi
venit la cea de-a 4-a ediţie, care

s-a făcut cu un mare semn de întrebare, motivul fiind criza finaciară în care ne aflăm anul
acesta. Sperăm ca tot ce ne-am
propus să fie pe măsura aşteptărilor dumneavoastră. “Înainte
de a începe proiecţia filmului,
Dinu Tănase îl invită pe scenă
pe Cristian Zgabercea”, omul
fără de care acest festival nu ar fi
existat. “Cel mai important
lucru este că anul acesta Festivalul se ţine. Vă rog să ne iertaţi
micile stîngăcii. Vom încerca să
facem în aşa fel încît anul viitor
festivalul să fie şi mai bun. Festivalul nu trebuie oprit”, îşi
încheie acesta discursul.
Livia LIXANDRU

CINEFESTIVAL
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Cristian Tudor Popescu,
la Gala de deschidere,
despre “Polițist, adjectiv”
Mă bucur că sunt
aici, în această a
patra ediție, întrun an de criza, că acest festival rezistă și că începe cu
“Polițist, Adjectiv”. Un
semn mai bun decât
acesta nici că se putea. O
să vedeți în seara aceasta
un act de curaj a lui Corneliu Porumboiu. Cei care-l
cunosc din “A fost sau nu a
fost”, cei care se gândesc în
primul rând la umor, vor fi
contrariați în seara aceasta. Corneliu Porumboiu renunță la tot ceea ce

Un altfel de festival
O altfel de cronică
l-a consacrat și face un film
greu, greu pentru ca nu
este ușor. Un film apăsat,
greu. Există două feluri de
creatori în cinema. Cei
pentru care filmul este un

de geam în sine, de picturile de pe geam. Și prin vitraliu se vede lumea, dar
se vede deformată, din
cauza desenelor care
uneori pot fi extraordinare

Laudatio la un film-vitraliu
geam, și cei pentru care filmul este vitraliu. Cei care
sunt interesați în primul
rând să se vadă lumea,
realitatea prin acest geam,
care este cinematograful,
și cei care sunt interesați

pe acel vitraliu. Corneliu
Porumboiu renunță la
orice urmă de vitraliu. Filmul nu are muzica de
acompaniamanet, are un
montaj minim, nu are
efecte speciale, unghiurile

camerelor nu sunt deosebite, este un cinema adus
în zona lui primitivă, în
sensul bun al cuvântului.
Și trebuie să aveți răbdare
ca, după o oră și ceva de
acumulări, în care fiecare
imagine contează, fiecare
imagine este gândită, întrun film care este de o simplitate complexă, să
ajungem la ultimile 20 de
minute ale acestui film.
Care sunt, după părerea
mea, de antologia cinematografului internațional.

8

ÎN VIZORUL CRONICARILOR

CAROL I
Regia: SERGIU NICOLAESCU
Distribuția: MARIANA PROCOPIE, ANDREEA MĂCELARU
ȘOFRON, SERGIU NICOLAESCU
Scenariul: SERGIU NICOLAESCU, EMIL SLOTEA
Gen: DOCUMENTAR, DRAMĂ, ISTORIC
Durata: 90 minute
Premiera în România: 08.05.2009
Producător: MediaPro Pictures

Producător: ANDREI BONCEA

Filmografie
producător

CINEARHETIPURI

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

Dinastia
Angelo MITCHIEVICI

ÎN ORICE CULTURA, CINEmatografia repertoriază o bună parte
din figurile istorice esențiale, cu valoare simbolică. România n-a făcut excepție numai că, cinematografia
românească dupa 1947 conform cu
comandamentele ideologice a retras
din istorie o serie de figuri emblematice, în special figurile celor doi regi remarcabili pentru edificarea României
moderne, a României Mari, regale,
Carol I și Regele Ferdinand, pentru a
vehicula altele, unele de import precum Lenin sau Stalin sau unele autohtone,
precum
Gheorghe
Gheorghiu Dej. Cultul lui Nicolae
Ceaușescu nu a solicitat niciodată,
ce-i drept, o tratare filmică de ficțiune,
însă documentarul a monopolizat
până la refuz figura ctitorială înregistrată prin impostura în descendența

CINEFESTIVAL
Vara anului 1914.
La 75 de ani, Regele Carol I,
întemeietorul României
moderne, trăieşte retras în
Castelul Peleş. O are alături
pe Regina Elisabeta, soţie
devotată şi prietenă
de suflet.
Monarhul înfruntă cu
sobrietate suferinţele
fizice ale bătrâneţii. Însă
acestea nu sunt nimic pe
lângă frământările sale
morale. Carol I este
într-o poziţie dificilă:
onoarea şi rădăcinile de
familie îi dictează să intre
în război alături de
Germania şi AustroUngaria; dar opinia publică
cere ca ţara să rămână în
neutralitate. Bătrânul
rege îşi joacă ultima carte
în Consiliul de Coroană.
El încearcă să îi convingă pe
reprezentanţii poporului să
voteze pentru intrarea
în război de partea
Puterilor Centrale.
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Sergiu
Nicolaescu,
pentru a
doua oară
Carol I
“Carol I” este unul
din puținele filme din
cinematografia românească în care
Carol I apare ca personaj, celelalte două fiind “Independența
României” (1912, actor Aristide Demetriade, regia Grigore
Brezeanu) și “Restul e tăcere”
(2007, actor Alexandru Hasnaș, regia Nae Caranfil).
Filmul este o producție MediaPro Pictures care marchează
o premieră în cinematografia românească - același actor joacă la
vârste diferite același personaj în
două filme distincte - Sergiu Nicolaescu în rolul regelui Carol I
atât în Pentru patrie (1977),

cât și în “Carol I (2009).
Prin felul în care este construit filmul, aflat la granița dintre documentar istoric și film
artistic, devine o adevarată lecție de istorie spusă într-un limbaj atractiv și accesibil.
Istoria se îmbină cu arta, documentul cu ficțiunea, unghiul
obiectiv cu cel subiectiv, rezultând un film-reper, ca o carte de
vizită a istoriei moderne a României.
“Carol I” marchează cea
de-a doua peliculă semnată de
maestrul Sergiu Nicolaescu despre regele Carol, prima fiind
,,Pentru patrie”, un film realizat
în 1977. Regizorul a declarat că

a ales acest subiect pentru realizarea celui mai nou film istoric
al său, deoarece “Carol e unul
dintre cele mai importante
personaje ale României moderne, chiar cel mai important al istoriei generale a
românilor. El a fost creatorul
României moderne.”
Distributia filmului reunește
actori consacrați ai cinematografiei românești: Sergiu Nicolaescu, Răzvan Vasilescu, Geo
Dobre, Cristian Moțiu, care
joacă în docudrama “Carol I”
alături de tânăra actriță Andreea Măcelaru Șofron, interpreta rolului Principesei Maria.

pulației inculcând sentimentele de
demnitate națională, legitimând simbolic o serie de acte istorice care și-au
avut partea lor de umbra și nu trebuie
pentru asta să creditezi neapărat filme
precum Zeitgeist care dezvoltă teoria
conspirației. Din aceste filme, personalitățile istorice ies adesea aureolate,
transformate în oameni providențiali,
accentuându-li-se dimensiunea profund umană încercată de povara responsabilității treburilor de stat. În
cronica sa, Grigore Ureche își incepea
demersul prosopografic vizându-l pe
Ștefan cel Mare cu o caracterizare
deloc măgulitoare ilustrând lipsa de
discernământ și cruzimea iresponsabilă a voievodului chiar și pentru o
vreme în care ea era o monedă curentă. Filmul lui Mircea Drăgan, Ștefan cel Mare (1975), face în mod
generic abstracție de această latură
biografică justificând cruzimea din ra-

țiuni de stat. Nu mai puțin Sergiu Nicolaescu îl exonerează pe Mihai Viteazul de transformarea țăranilor
liberi în țărani iobagi. Arhetipul voievodului cu care s-a identificat uneori
până la grotesc Sergiu Nicolaescu era
purificat de reziduuri istorice. În ultimul film “documentar”, Carol I, regizorul duce până la ultimele
consecințe procesul de mitizare a
propriei sale persoane cu ajutorul
Panteonului național și propriei filmografii, amestecând deliberat extrasul documentar de arhivă cu propria
sa ficțiune, Războiul Independenței
(1977). Rămâne în chestiune aceasta
provocare pentru regizorii care vor
veni, de a realiza filme în conformitate
cu adevărul istoric, fără a plimba voievozii, regii sau alți lideri maximi în
care alegorice, încercand să îi scoată
din tiparul mitologic pentru a le reda
reală complexitate.

www.cotidianul.ro

Sergiu Nicolaescu
unei simbolice linii dinastice alcătuite
de marile personalități istorice, Decebal, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu
etc. Cu actualizarea, a se citi - falsificarea acestor personalități istorice în
sensul unui eroism de operetă, cu
clauze precise în ideologia PCR s-a
ocupat și Sergiu Nicolaescu atât ca
actor cât mai ales ca regizor. Regizorul a făcut abstracție de orice context
istoric pentru a transforma aceste personalități în marionetele unei heroic
phantasy, sau a unui politbasm, cu
eroi care rostesc discursuri ca pe
scenă, mănâncă cu sabia alături și
dorm cu capul pe buzdugan, în cazul
în care dorm vreodată. Într-un fel, filmele nicolaesciene nu diferă foarte
mult de superproducțiile hollywoodiene ale timpului său, încărcate de istorie autentică precum vrabia de fulgi.
Aceste filme educă o mare parte a po-
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CRONICA DEBUTANTULUI

La conferința de presă din ziua întâi eroii au fost

Patru producători - în total au 64 de ani

“A DROP OF SEA”

Iliana
Dumitrache

“Și când
ziua
va veni...”

rima zi a festivalului
IPIFF a început cu
conferința de presă de la Cafe
Festival - un spațiu special
amenajat în “lăcașul filmului”
din Constanța, Cityplex. Începând de ieri, pe durata festivalului, organizatorii și
invitații lor se vor întalni aici
în fiecare zi cu reprezentanții
media, iar publicul va fi constant informat cu evenimentele zilei.
rintre completările subiectelor deja abordate la precedenta întâlnire,
Dinu Tănase a anunțat două
vești: una bună, dar și una rea.
În calitate de membru al ju-

P

P

riului de lung metraj este așteptată Ramona Bădescu. Din
păcate, însă, în acest an, Maia
Morgenstern – “un adevărat
camarad al festivalului”, va
lipsi datorită programului
foarte încărcat pe care îl are,
precum și, mai ales, datorită
unor probleme cu conducerea TNB. Și cum “nu folosim
soluții de avarie”, însuși Dinu
Tănase va prezenta galele și
festivitățile IPIFF 2009.
ot în cadrul conferinței
a fost prezentat catalogul de prezentare al filmelor
din competiții din acest an, cât
și prima ediție a Cine Festivalului - publicație considerată

T

“mărturie clară a existenței
acestui festival”, după o întrerupere de un an de zile.
nvitați speciali au fost
patru tineri pasionați de
film, autori a unei miniproducții de un minut intitulat “Și
când ziua va veni...”, cu care vor
concura în cadrul secțiunii dedicate elevilor de liceu din Constanța. Tema impusă a fost “A
drop of Sea” (“O picătură de
apă”) și se pare că a fost primită
cu interes. Acestă competiție
vine în sprijinul tinerilor ce vor
sa pășească spre lumea filmului. Iar în Constanța, sunt îndeajuns de mulți doritori,
având în vedere că anul acesta
a fost cea de a II-a ediție a Festivalului Național de Film în
Licee. Invitat, Dinu Tănase a
fost plăcut impresionat de
mesajul și manierea în care au
fost produse cele 30 de filmulețe participante. Și astfel,
anul acesta există o nouă competiție în IPIFF, dedicată lor,
tinerilor.
n fața jurnaliștilor și-au
ascuns emoțiile pe cât lea fost cu putință, s-au prezentat
și și-au mentionat contribuția
la realizarea filmulețului lor:
Stan Dragoș – regizor, scenariu
- Pârvan Adriana și Alexe Si-

I

Î

mina, actor – Amandache Razvan, iar în rol secundar, chiar
profesorul lor coordonator –
Tănăsescu Violeta. Ca niște
adevărați producători, din prezentarea lor nu a lipsit synopsisul: “«Și cand ziua va veni...»
are la bază o poveste emoționantă - pierderea mamei de
către personajul principal, un
adolescent din București. Filmul prezintă zbuciumul interior, neliniștea, singurătatea
simțită de tânăr și drumul său,
un drum simbolic către lumină, către speranță. Durerea
pierderii mamei sale îl face pe
tânăr să se rupă de realitate și
să se închidă in sine. Amintirile
îl copleșesc și simte că nu poate
evada din întuneric decât în
fața nemărginitei mări”. Prin
acest film au vrut să transmită
ca “doar «o picătură de lumină» este suficentă pentru a
umple golul lăsat în urmă de o
durere apăsătoare – lumina
zâmbetului mamei, lumina răsăritului de soare”.
lături de filmulețul lor
mai sunt înscrise și
alte miniproducții de un
minut ale liceenilor constănțeni. Așteptăm să le vedem și
sâmbătă să desemnăm primul
caștigător.

A

ȘCOLI DE FILM

Avancronici colegiale
A FOST ANUNȚAT “MARELE PREMIU”
pentru cea mai bună școală de film: un scuter – de
la sponsorul IPIFF 2009, bikesmarket.ro. Ideal ‘ca
mijloc de transport pentru filmările studențești’ așa
cum a sugerat Dan Nanoveanu, unul din membrii
juriului. Și, se pare că nu este singurul premiu din
competiția ‘Școlilor de Film’. Se vor acorda premii
pentru: cea mai bună regie, cea mai bună imagine,
cel mai bun scenariu si pentru film experimental.
Astfel, dintre cei peste 100 de studenți înscriși, câțiva
vor fi într-adevăr răsplătiți pentru creațiile lor.
Numărul scurt-metrajelor a ajuns la 154.
Spunem stop și start festivalului. Așteptăm zilele de
competiție, părerile juriului și decernarea premiilor.
Și pentru că s-au suplimentat, vor fi proiecții și seara,
după ora 23.00, în incinta Hotelului Flora.
Ora 18.30. Restaurantul hotelului. Toata lumea
se grăbește sa plece la gala de deschidere. La o masă,
Cristian Radu Nema – UNATC, unul din fotografii festivalului IPIFF 2009, Valetin-Narcis
Sturzu – HYPERION, promovare online IPIFF
2009 și subsemnata, Iliana Dumitrache – Universitatea MEDIA, preocupați fiecare de sarcinile
lui. Profit de prezența colegilor mei și încerc să
scriu despre filme lor. Fiecare dintre noi
avem un film înscris în competiție anul
acesta. Încep deja micile răutați tipic cinestudențești. Se caută pe Google și se întrec în premii și participări la festivaluri.
Într-adevăr, synopsisurile filmelor există
pe internet..

UNATC
CINCI INSTRUMENTE
O LEGENDĂ VIE
70 MM
TREBURI DE REZOLVAT ÎNAINTE DE
MUNCĂ
FIVE O’CLOCK
TOT’ E BINE
COȘMAR ÎNAINTEA PRÂNZULUI
AYAHUSKA (experiment)
BOYS IN SHORTS ARE NOT DECENT
GHICITOAREA
MAKE OF NOT WAR (experiment)
ZIUA 32
ÎN APĂ SE VEDE INVERS
AN EGGS’ LIFE
SWEET DREAMS
ROMÂNIA ȘI U.E
CMN 4D
CA-N TRAFIC
MURDARER
ZIPPO (experiment)
HONDA CIVIC
CIOBURI
CARAMBOL
BOZZO
NOSTALGIE
PICNIC
IULIA

(II)

tegrării în Uniunea Europeană? Vor accepta țăranii
o modificare impusă a unei tradiții de sute de ani?
Răspunsul este relativ încă, există păreri împărtite,
între țărani și oficiali. Documentarul este deja
cunoscut și îl are ca narator pe Mircea Albulescu.
Filmul lui Valentin-Narcis Sturzu ‘ALO?!’ este
un episod dintr-o zi a unei familii românești cu
probleme care nu fac altceva decât să provoace un
eveniment neplăcut, șocant.
‘2ML’ de Cristina Iordan și Iliana Dumitrache
reprezintă - 0, 50 ml dragoste: Mihnea, un jurnalist
pasional, ce-i dăruiește multă iubire soției sale, și al
cărui farmec satisface încă multe alte doamne
și domnișoare. 0, 50 ml dăruire: Emilia, o femeie capabilă să „dea totul”. Și chiar dă. Se
împarte între căminul ei și lumea afacerilor. Și totusi, ce ar trebui sa îi dea soțului pune la păstrare pentru copilul din vis.
0,50 ml aventură: Bogdana lasă o iubire
pasageră să-i schimbe complet viața. 0,50 ml
complot: Tudor se transformă fără voie în
arma perfectă a unei răzbunări atent planificate. Din păcate, acest film nu va putea fi proiectat din motive tehnice. Îi așteptăm și pe ceilalți
colegi. Presimt că răutățile se vor diminua și vor mai
disparea din preconcepțiile universitare. Avem posibilitatea să ne cunoaștem, să socializăm și să ne
facem cunoscute creațiile. Motto-ul IPIFF-ului:
Un scuter prentru “toleranță și respect” - anul acesta va fi completat de
premiant. Fotomodelul aromie. Așa cum își dorește și președintele festivaeste pentru cititori… lului, Dinu Tănase. Așa să fie!

‘O LEGENDĂ VIE’ a lui Cristian Radu Nema
și Dan Ștefan Pârlog prezintă
tradițiile din zona Maramureșului, Olteniei, Munteniei și Ardealului, tradiții care
sunt foarte respectate de
țărani. Se vor putea păstra
aceste
tradiții
în contextul
in-

NUMELE MEU ESTE…
DELICATESE
PIZZA LOVE
VERONIQUE
RANDOM PLAYLIST
NOI
FRATELE LUI DAN
TEAMBUILDING
ÎMBĂTRÂNIM
EU
MIZA
FENG SHUI
CORIDORUL LUI STATXOVIC
LUNGUL DRUM SPRE CASĂ
RIEN NE VA PLUS
ZOMBIE INFECTORS 3
ÎN SPATE LA A36
FABULOSUL DESTIN AL LUI TOMA
CUZIN
EU SUNT EU
DULCIURI NOCTURNE
PALMELE
MANIFEST
PENTRU EL
NELINIȘTE
BRIC – BRAC
MULȚUMESC
TEG
ULTIMII CLIENȚI
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SAPIENTIA
THE STORKNEST
KAKUKK
PAPERS (experiment)
BEDTIME STORY
POWERSTATION
THE WAITING

HYPERION
STATUILE CE MOR. CE VOR?
LA CAMPANELLA
INIMI SFĂRÂMATE
CARPE DIEM
MARILE SPERANTE
JOCUL

UC
CUBE
MTV SPOT
THE REBORN LEGEND
COUNTDOWN
SNAILRUN
SIGNS
WHITE
METAMORPHOSIS
ELECTRIC BULB
BLACKOUT
GAIA
GENESIS
GEAR
CRACK

ARTE IAȘI
CARE PE CARE

UNIVERSITATEA
ARHITECTURA
MEDIA
ARHITECTURE IS BLIND

CONVERSAȚIA
OINA ȘI GAYFEST
5 SECUNDE
2ML

UNARTE
POINT OF VIEW (experiment)

ALȚII
AMPRENTE
CEALALTĂ FIICĂ
NOROC
COMPACT
MARTOR CONȘTIENT
POVESTEA LUNII
PE TOCURI
ÎN APĂ SE VEDE INVERS
ILIE GHEORGHE
18
PROGENIS TERARE
POVESTE DE 30”
HEROINA
O ZI
ȘI DACĂ
TE AMARE
CELULA
O TIGARĂ APRINSĂ
RĂTĂCIRI
TARANTYNO
11 PM
CACEALMAUA
I’M THINKING OF YOU
MOMENT CRITIC- EDGE
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EVENIMENT

MANIERA INOVATOARE DE
mixare și prezentare a imaginilor
într-un ritm antrenant, care împreună cu sunetele preluate din
filme converg către un întreg spectacol audio-vizual, îl recomandă ca pe
cea mai potrivită alegere pentru festivitatea de încheire a celei de-a IV-a
ediții a Festivalului Internațional al
Producătorilor de Film Independent- IPIFF 2009.
Este vorba de Addictive Tv, o
trupă electro 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.
Cei doi obișnuiesc să adune toate
zgomotele și sunetele dintr-un film
(împușcături, cuvinte, rafale de vânt,
pocnituri etc.) ca apoi să le reasm-

bleze într-o coloană sonoră nouă,
însoțită de imagini. Datorită acestei noutăți trupa a ajuns până în
prezent să realizeze trailere alternative pentru producții cinematografice ca “Iron Man”, “Max
Payne”, “Fast and Fourios 4” și, cel
mai recent, pentru filmul câștigător
al Oscarului- “Slumdog Millionaire”. Graham și Tolly iubesc
foarte mult cinema-ul, drept pentru care au ales să dea spectacole în
teatre, muzee și săli de cinema, și să
participe la festivaluri de artă. Deja
agenda trupei conține pentru luna
iulie, patru reprezentații la festivaluri din Franța - festivalul “Megaphone”, Serbia - “Exit Festival”, Riga
- “Moonlight beach party”, Polonia- “Jamarzzo”.
Ca artiști, Addictive Tv au susținut show-uri la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul Național

Sâmbâtă 27 iunie, ora 22.00 Pavilonul Expozițional din Mamaia
(vizavi de Hotel Malibu)

Un eveniment senzațional la IPIFF 2009

Regal din Londra.
În show-urile lor complexe,
muzica se îngemănează cu imaginea, fapt ce a condus la apariția unui nou curent în zona
mainstreem a divertismentului
internațional. Cunoscuți ca inovatori în a remixa filme, au devenit în 2006 primii care au
remixat oficial un film hollywoodian, rearanjând fragmente din
“Take the lead”, într-un clip
audio-video pentru internet.
Artiștii sunt numiți de către
publicația “Time Out” - “cei
mai populari din domeniul audiovizualului”. Spectacolul susținut de Addictive Tv în
încheierea festivalului IPIFF este
un spectacol-eveniment care nu
trebuie ratat.
Adriana CRĂCIUNESCU

