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Vodafone a fost unul dintre partenerii
Festivalului Interna\ional de Film Independent
ANONIMUL, 8-14 august, Sf]ntu Gheorghe,
Delta Dun[rii, edi\ia a 8-a
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Vodafone a sus\inut a 8-a edi\ie a Festivalului Interna\ional de Film Independent ANONIMUL, care s-a
desf[§urat `n perioada 8-14 august 2011, la Sf]ntu Gheorghe, `n Delta Dun[rii.
Special pentru ANONIMUL, Vodafone a lansat o campanie pe pagina de Facebook – Vodafone Buzz
(www.facebook.com/vodafonero) – o aplica\ie numit[ “Cinefili `n Delt[”, pe care zilnic au fost publicate
articole scrise de coresponden\ii Vodafone Buzz pe durata festivalului.
Am ales patru bloggeri §i personalit[\i cunoscute din lumea filmului, `n rolul de „coresponden\i speciali”
la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL. Cei patru coresponden\i au transmis de la fa\a
locului scurte cronici legate de filmele incluse `n programul festivalului, interviuri cu actorii §i regizorii
prezen\i, poze §i filme inedite, dar §i materiale inspirate de oamenii §i locurile Deltei.
Cei care au acceptat s[ relateze de la fa\a locului, de la Sf]ntu Gheorghe, pentru fanii Vodafone Buzz, dar
§i pentru to\i cei interesa\i de ceea ce se `nt]mpla la festival au fost:
•

Irina Margareta Nistor, critic de film,

•

Cristina Bazavan, jurnalist §i blogger (www.bazavan.ro),

•

Oltea Zambori, blogger (www.nebuloasa.info),

•

Adrian Ciubotaru, blogger (www.adrianciubotaru.ro).
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MIRUNA BERESCU
DIRECTOR FESTIVAL ANONIMUL
Ce-ar putea spune cineva implicat `ntr-o rela\ie de 8 ani? C[ e ca la `nceput, c[ e mai bine dec]t la `nceput, c[ e o rutin[
inevitabil[, c[ a pierdut timpul, c[ 8 ani nu sunt suficien\i s[-l cuno§ti pe cel de l]ng[ tine? ±i c]te altele...
Eu sunt implicat[ `ntr-o rela\ie de 8 ani, cu Festivalul de film ANONIMUL. De ce o consider rela\ie? Nu doar pentru c[ e mai
mult dec]t un simplu job, ci pentru c[ e pur §i simplu altceva. A `nceput printr-un joc al provoc[rii, doar nu era s[ aleg s[ m[
implic `ntr-un proiect “sortit” succesului... iar azi `mi dau seama c[ eu nu sunt un copil de festival gata.
Am muncit mult, nu singur[, ci `n echip[, au rezistat l]ng[ noi doar cei care au §tiut c[ ANONIMUL este altfel, c[ aici, respectiv acolo, povestea e despre al\ii - publicul, mai precis, §i nu despre noi §i filmele noastre...
Oric]t ar p[rea de desuet, ANONIMUL este despre §i pentru cei 4000 §i mai mul\i de oameni §i filmele lor, despre respectul
nostru pentru ei, prin dragostea noastr[ comun[ pentru FILM.
Parc[ anul acesta a fost mai mult dec]t oric]nd vorba despre comunicare.
Parteneriatul nou `nceput cu Vodafone Rom]nia ne-a reamintit multe lucruri - pe unele le §tiam §i `ncercam s[ le aplic[m
dar, iat[, mai aveam de `nv[\at, pe altele le uitaser[m `n “v]ltoarea muncii noastre”.
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Am re`nv[\at c[ sunt prieteni ai Festivalului care nu au putut s[ ajung[ `n Delt[, dar care vroiau s[ fie §i ei parte din Ano (cum
`i spunem noi...) chiar dac[ de departe. C[ nu e niciodat[ un efort prea mare s[ explici de ce nou[ ne place Ano §i celor care
ne privesc cu suspiciune. C[ a transmite `n timp real de la un eveniment cum e Festivalul nostru e o idee fantastic[. Cred `ns[
c[ succesul Vodafone Buzz \ine `n mare m[sur[ de ni§te oameni minuna\i. Ei sunt coresponden\ii speciali la Ano: Irina Margareta Nistor, Cristina Bazavan, Oltea Zambori, Adrian Ciubotaru dar §i echipa Vodafone, de acas[ §i de la “fa\a locului”: Lidia
Solomon §i Raluca Andreescu.
Ei au scris despre munca noastr[ cu afec\iune, cu inima deschis[, f[r[ prejudec[\i, f[r[ A§a Nu, cu mult drag pentru oameni
§i pove§tile lor, au pus suflet `n fiecare postare, ne-au z]mbit c]nd aveam nevoie, ne-au sf[tuit unde gre§im, f[r[ s[ ne spun[
asta `n cuvinte §i... nu pot s[ m[ g]ndesc la edi\ia a 9-a f[r[ ei.
Apropo, pot s[ fiu §i eu “corespondent special” anul viitor?
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LIDIA SOLOMON
DIRECTOR CORPORATE COMMUNICATIONS
VODAFONE ROM}NIA
Lidia Solomon este Director Corporate Communications la Vodafone Rom]nia §i nu este chiar str[in[ de lumea
filmelor, fiind primul PR al HBO Rom]nia, `n 1998, c]nd compania american[ s-a lansat `n Rom]nia. Anterior, Lidia a
fost jurnalist radio, la radio Total §i radio ProFM, unde, `n afar[ de §tiri, s-a ocupat §i de o emisiune despre muzic[ §i
film.
Kitul de supravie\uire `n Delt[, coresponden\ii Vodafone Buzz, concursurile de pe Facebook, reclamele cu Arnold
§i Frankenstein, Internet `n Delt[, iat[ c]teva dintre lucrurile ap[rute `n urma implic[rii noastre `n Anonimul. C[ ne
plac filmele este evident – le parodiem `n reclame, suntem prezen\i la festivaluri, mai sus\inem c]te o premier[
(rom]neasc[ §i nu numai).
Cu Anonimul, `ns[, povestea a mers dincolo de pasiunea noastr[ pentru cinema. Poate pentru c[ este legat nu
doar geografic, ci §i spiritual, de Delta Dun[rii §i de tot ce eman[ acel loc, la Anonimul filmele s-au tr[it altfel. C]teva
mii de oameni s-au bucurat de Anonimul a§a cum l-au “decupat” `n cronicile lor coresponden\ii no§tri – Irina
Margareta Nistor (prietena noastr[ de mai bine de 10 ani!), Cristina Bazavan, Oltea Zambori, Adrian Ciubotaru –
c[rora le mul\umim §i pe aceast[ cale. Nu `n ultimul r]nd, mul\umiri Mirunei Berescu, directoarea festivalului,
pentru c[ profesionalismul §i farmecul ei discret ne-au f[cut s[ ie§im din cadrul §ablonat al rela\iei
sponsor/organizator §i s[ spunem c[ acesta este `nceputul unei prietenii frumoase!
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IRINA MARGARETA NISTOR
CRITIC DE FILM
Despre Irina Margareta Nistor §i experien\a de corespondent Vodafone
Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL

May I introduce myself?
Ca la Cinefilii Anonimi, a§ putea `ncepe cu m[ numesc Irina-Margareta Nistor, corespondent de Festival, §i sunt
dependent[ de filme. Spre deosebire de alte lucruri de pe lumea asta, n-a§ vrea s[-mi treac[ niciodat[, nu vreau s[
m[ vindec de acest microb, mai cu seam[ c[ nu e ca la celelalte p[cate, care sunt ori ilegale, ori imorale ori `ngra§[.
Peliculele sunt pl[cerea absolut[, f[r[ consecin\e nefaste.
~n plus, am ajuns §i la Vodafone Buzz, care e ca teatrul radiofonic, f[r[ v]rst[ pentru performeri, la un loc put]nd
s[ joace toate genera\iile. Timpul nu mai exist[.
C]t prive§te CV-ul, pe repede `nainte, redactor traduc[tor TV, dublaj de casete video, vreo 5000 de titluri, cronici,
emisiuni radio-TV, de la Vocea Filmelor, la VideoGhid, Film Puzzle sau Serialul Serialelor, ori - sper foarte cur]nd Ecranul §i Divanul. Interviuri CineVIP-uri, selec\ie §i jurii `n Festivaluri, c[r\i, dic\ionare §i piese de teatru t[lm[cite.
Toate `ndeletniciri iubite.
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CRISTINA BAZAVAN
JURNALIST FREELANCER & BLOGGER
www.bazavan.ro
Despre Cristina
Cristina are un blog pe teme de cultur[ & media, numit S!mpa (www.bazavan.ro), care se claseaz[ pe locul 12 `n
topul blogurilor din Rom]nia. Este unul dintre cei mai influen\i oameni din industria rom]neasc[ de online
(conform statisticilor CNA, blog-ul ei - S!mpa – este blogul Nr. 1 de\inut de o femeie `n Rom]nia).
De-a lungul timpului, a intervievat personalit[\i celebre cum ar fi: Gilbert Adair, Milos Forman, Margaret Atwood,
Annie Proulx etc.
A lucrat anterior ca redactor-§ef al revistei TABU, una dintre cele mai cunoscute publica\ii lifestyle din Rom]nia §i
care, `n scurt timp de la sosirea ei, a reu§it performan\a de a dep[§i audien\a unor titluri interna\ionale precum Elle,
Harper’s Bazaar sau Marie Claire.
Cristina a `nceput ca DJ la Radio 21, apoi a condus departamentul de §tiri al postului. ~n 2000 a fost unul dintre cei
trei oameni care au creat cel mai mare post de radio na\ional privat din Rom]nia - Europa FM.
Cristina este speaker `n cadrul multor conferin\e na\ionale pe teme legate de media, comunitatea femeilor sau
industria online.
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Despre experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent
ANONIMUL
S[ fii reporter Vodafone Buzz la Anonimul 2011 a `nsemnat onoarea de a face parte dintr-un proiect `n premier[.
E pentru prima dat[ c]nd un brand comercial face un pas `n spate §i, cu `n\elepciune, las[ reporterii culturali s[
“vorbeasc[” pentru publicul lui, asum]ndu-§i ni§te posibile riscuri (s[ aib[ texte care “sar” din imaginea brandului).
Pe perioada festivalului Anonimul, pagina de facebook Vodafone Buzz s-a comportat ca un canal media cultural
(interviuri, cronici, filme scurte, concursuri), dar §i-a generat propriul con\inut, nu l-a preluat de la al\ii. ±i `ntr-o
vreme `n care `n online-ul rom]nesc nu e foarte mult content propriu, s[ faci un asemenea efort pentru o pagin[ de
Facebook, e un lucru important §i un semnal bun pentru comunitate (a fost eficient[ campania, a fost atins targetul
de new friends pe Vodafone Buzz).
Nu mai cunosc o campanie similar[ `n Rom]nia §i e nevoie de ceva curaj ca s[ deschizi drumul `n acest gen de
parteneriat/ promovare, dar §i de `n\elepciunea de a l[sa “la liber” reporterul s[-§i fac[ treaba, f[r[ s[-l condi\ionezi
de orice identitate corporatist[.
Pentru comunitatea online, acest proiect a `nsemnat o recunoa§tere `n plus pentru aptitudinile jurnalistice ale
bloggerilor. Echipa din care am f[cut parte (al[turi de Oltea Zambori §i Adrian Ciubotaru) combin[ toate stilurile
jurnalistice §i, pentru c[ se bucur[ §i de participarea excep\ional[ a doamnei Irina Margareta Nistor, a avut acces la
absolut tot `n festival ( de la invita\ii cei mari p]n[ la oamenii din sat, ceea ce ar fi fost foarte greu pentru orice
reporter acreditat). Am fost ca o echip[ de televiziune care a relatat cu toate armele online tot ceea ce era legat de
festival.

ANONIMUL
SF}NTU
GHEORGHE
8-14 AUGUST
2011
Pe toat[ durata festivalului c]nd vedeam zilnic sutele de comentarii de la concursuri `mi spuneam “dac[ oamenii
ace§tia au citit cronicile noastre §i au descoperit Anonimul chiar §i pentru prima dat[, acum, tot este un c]§tig imens
pentru ceea ce `nseamn[ promovare cultural[”. C]nd ne-am `ntors `n Bucure§ti am descoperit `ns[ c[ ne citeau §i
jurnali§tii care nu ajunseser[ `n festival, dar §i regizori §i actori, iar bucuria a fost §i mai mare.
Am fost la Anonimul `n foarte multe dintre cele 8 edi\ii, dar asta a fost the best ever… super atmosfer[, super
pove§ti de la oamenii din festival, super prietenii legate. Sper ca m[car o parte din energia §i atmosfera locului s[ o
fi putut transmite `n cronici.
Eu `i mul\umesc z]nei bune c[ a avut grij[ de z]mbetele noastre `n fiecare zi.
±i pentru c[ `n termenii noi, mass media `nseamn[ “s[-\i spun `n secunda `n care se `nt]mpl[, ceea ce se `nt]mpl[”,
prin proiectul Reporter Vodafone Buzz la Anonimul am experimentat asta pe zona cultural[. Iar miile de new friends
pe pagina Vodafone Buzz sunt un semn c[ e loc §i pentru cultur[ prin internetul [sta mare :)
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OLTEA ZAMBORI
BLOGGER
www.nebuloasa.info
Despre Oltea Zambori
Nebuloasa e sibianc[ get-beget. Crescut[ la munte, l]ng[ P[ltini§, ador[ solitudinea mun\ilor §i ur[§te
aglomera\ia. E iremediabil `ndr[gostit[ de ora§ul natal §i extrem de dezam[git[ de locuitorii lui.
A venit `n Timi§oara `n aprilie 2006, cu dorin\a de a lua totul de la cap[t. ±i tot asta face §i `n ziua de azi.
Se d[ pe net din 1997 §i are blog din 2008, inspirat[ fiind de tot ce se `nt]mpl[ `n \ara asta, pe care n-ar p[r[si-o
niciodat[. Ador[ s[ descopere locuri noi, oameni veseli §i lucruri rom]ne§ti de calitate. Din 2010 lucreaz[ exclusiv
online.
~i place muzica bun[, filmele la care tr[ie§te emo\ii multe, iar visul ei este s[-l vad[ live pe Joe Satriani.
Despre experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent
ANONIMUL
Anonimul este un festival `n dou[ dimensiuni, cam a§a l-am perceput eu: e frumuse\ea boem[ din Green Village,
acolo unde arti§tii se `mpletesc cu jurnali§tii §i cu oamenii care au venit la festival pentru a c[uta o oaz[ de lini§te §i
e nebunia frumoas[ de dincolo de garduri, din campingul Delfinul. N-ai zice c[ le desparte doar vreo 100 de metri
de drum cu nisip.
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Pentru mine Anonimul a `nsemnat o altfel de colaborare cu o companie. P]n[ acum, de c]te ori participam la o
campanie, aveam o `ntreag[ list[ de ceea ce NU ar trebui s[ transmit mai departe, iar c]nd am ajuns la festival, m[
a§teptam s[ am o §edin\[ de vreo jum[tate de or[ `n care s[ mi se explice ceea ce se dore§te de la mine. ~n loc de
§edin\[ am primit un z]mbet cald §i `ntrebarea “bei o cafea?”.
La Anonimul am putut s[ fiu eu, f[r[ s[ fiu constr]ns[ `n vreun fel, am putut s[ scriu ceea ce am sim\it, av]nd
convingerea c[ exact asta a§teapt[ §i Vodafone de la mine: transparen\[, sinceritate, sentiment pur, nealterat.
Pentru 4 zile am fost parte din echipa Vodafone, al[turi de Irina Nistor, Cristina Bazavan §i Adi Ciubotaru §i
`mpreun[ am `ncercat s[ aducem Anonimul mai aproape de to\i cei de acas[. Am v[zut filme §i am observat oameni,
ne-am minunat de c]t de frumoase sunt acele locuri §i am `ncercat s[ ar[t[m ca Rom]nia e frumoas[ prin locurile
ei, dar, mai ales, prin oamenii care fac lucrurile s[ se `nt]mple.
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ADRIAN CIUBOTARU
BLOGGER
www.adrianciubotaru.ro
Despre Adrian
Adrian Ciubotaru, n[scut la 18 iunie 1980, blogger pasionat de dezvoltare personal[ §i implicare social[. Este unul
dintre ini\iatorii proiectului civic orasulciteste.ro.
Despre experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent
ANONIMUL
A fi blogger din partea Vodafone Buzz la Anonimul a fost o experien\[ care a dep[§it cadrele profesionale impuse
de acreditarea propriu-zis[. Al[turi de ceilal\i colegi bloggeri, am întâlnit filme, oameni §i promisiuni, într-o
atmosfer[ care m[ fac s[-mi doresc s[ revin §i anul viitor.
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ZIUA
1:
Mar\i, 9 august
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Irina Margareta Nistor

PRIMA ILUSTRAT{ DIN
DELT{ ARAT{ A
PAPIRUS...
BY VODAFONE BUZZ ON TUESDAY,
AUGUST 9, 2011 AT 3:32PM
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A

§a cum promiteam am §i preg[tit prima vedere din Delt[, de la «Anonimul 8 ». O s[ arate a papirus! Ieri,
dis-de-diminea\[ am plecat cu ma§ina TVR-ului §i cu ni§te melomani adev[ra\i: C[t[lin Sava §i Ioana Pavel. Erau de
altfel racord cu filmul din deschidere. “Tree of life”/ “Copacul vie\ii”, Palmes d’Or-ul, sosit cu avionul §i barca de la
Cannes, via USA §i cei de la Pro, care au demonstrat c[ nu degeaba se cheam[ a§a. Sunt chiar foarte profi. Lume
mult[, drum lung, cu o ambarca\iune rapid[, care mergea mai `nt]i ca ochiul mortului, §i apoi ca Speedy Gonzales,
ca s[ nu mai c]rcotim, plus un du§ de Dun[re, pentru botezul anual §i o `ntrecere pe valuri mai ceva ca la Grand
Prix-ul Cars.
Ajuns cu bine la Sfântu Gheorghe. Flori plutitoare, nuferi dar §i un §arpe. Unii au zis c[ e gonflabil ca s[ fac[
impresie… Ori poate eco? Nu §tiu dac[ nu era un \ipar §i nu va sf]r§i `n vreo farfurie! Cum bine spunea o prieten[
în\eleapt[: e simbolul cunoa§terii. Eu l-am conotat cu Eliade, prin urmare cu mister §i supranatural, §i uite a§a am
dat, iar de pelicula lui Terrence Malick, care ne-a purtat prin Ceruri, sub o bolt[ de invidiat la propriu §i de unde (vorba
Ioanei) §i Carul Mare venise la vizionare. Muzica original[ era a omniprezentului prin orice palmares de pe planeta
asta, Alexandre Desplat, dar §i clasic[, tulbur[toare, de la Brahms la Bach, trec]nd pe la Respighi, ca s[ ne preg[tim
§i de mult a§teptatul Festival Enescu (a§a e c]nd ai privilegiul s[ ai l]ng[ tine, printre spectatori, unul special venit
de la Bucure§ti, un absolvent de conservator, §i fan necondi\ionat al regizorului §i scenaristului!). Povestea lui Iov,
u§or adus[ din condei, §i ilustrat[ de un Brad Pitt atipic §i de o severitate care st[ m[rturie ce actor bun este §i Jessica
Chastain, care pare descins[ din pleiada de actri\e ale lui Ingmar Bergman sunt p[rin\ii a trei b[ie\i, dintre care unul
e luat de Dumnezeu, prea cur]nd §i at]t de nedrept. Peste poate - pentru cei apropia\i - a `n\elege de ce! Facerea
lumii dup[ Biblie, dar §i dup[ Darwin, se `ntrep[trund, intriga (ceva mai pu\in dac[ §tii c[ §i celui cu Teoria
evolu\ionist[ `i murise un copil). Remarcabili pu§tii, actori des[v]r§i\i - mijlociul juri c[ e al lui Bratt (vreo m[mic[
amorezat[ de star, la care s-o fi g]ndit at]t de intens p]n[ ce a ie§it asem[narea… Fire§te, pur[ specula\ie!). Sean
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Penn e §i el prezent, nu `n prea multe scene, c[ au fost t[iate la montaj, spre mania ve§nicului nemul\umit, care
acum chiar avea dreptate, dar deja filmul avea 138 de minute. Mai bine elimina Maestrul dinozaurii care dau o not[
de ridicol `n sublim, par neamuri cu o istorie de trist[ amintire, Luana, dar nu e primul care nu ascult[ sfaturile
nim[nui!
Ar trebui `ns[ din toat[ aceast[ mare reu§it[ estetic[, s[ nu uit[m ni§te replici pline de adev[r §i tandre\e:
•

Singura cale de a fi

•

fericit e s[ iube§ti.

•

Dac[ nu iube§ti...

•

O s[ treac[ via\a

•

pe l]ng[ tine.

•

F[ fapte bune.

•

Minuneaz[-te!

•

Sper[!

±i a§ ad[uga “Mergi la cinema!”. La Anonimul, unde e o vacan\[ cu gazde ca-n filme, `n public cu stele-luceferi
(care merg bine cu Stella Artois, §i cele mai spectaculoase afi§e filigramate), cu Mariana Mihu\ §i Victor Rebengiuc,
`ndr[gosti\ii de a 7-a art[, care ne poart[ noroc de la prima edi\ie, deloc în deriv[ Marcel Iure§, dar §i mai noile
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stelu\e, Ana Olaru §i Anca Androne, cu un cuplu pe scen[ (ca de ecran) Miruna Berescu, directorul festivalului §i
Florin Piersic Junior, inspiratul Maestru de ceremonii, frumo§i §i spumo§i ca o §ampanie, §i un oaspete, foarte
`ndr[zne\ anul acesta, un c[\el ro§cat din partea locului, care a urcat cu curaj spre microfon, mai ceva ca porumbeii
de la Globe Theatre, din Londra la reprezenta\ia cu Hamlet! Rudele lui de peste Ocean au §i ap[rut imediat §i `n
scenariul aclamat la Cannes, `n mai 2011!
|]n\arii au fost §i ei mai bl]nzi. Cred c[ s-au speriat de Frankenstein §i Schwarzenegger, care `i amenin\au eficient
din bannerele Vodafone! Oricum aici, v[ pute\i face oric]nd un insectar, din care sa nu lipseasc[ p[ienjenii. Noroc c[
s-a inventat Autanul, pe care dac[-l prime§ti `n dar, nu numai c[ e unul original, `ns[ devine mai de pre\ ca o orhidee!
Anonimul real, cel care face un bine §i, cum spunea bunica, îl arunc[ `n mare, adic[ nu se laud[ `n veci cu el, ca un
cinefil pasionat, a privit `ntregul spectacol fabulos, de pe 35 de mm, discret §i elegant.
Corul femeilor din Sfântu Gheorghe a `nduio§at cu muzica lui specific[, at]t de cald[, un adev[rat melting-pot, pe
vorbe §i note! Startul nop\ilor albe a fost dat! Pentru cei `nc[ ne-noctambuli r[m]n proiec\iile de zi, din s[li: scurt
metraje, un lung nord-corean, ±tefan Iordache §i Special Guest Starul Nuri Bilge Ceylan. Dar despre toate astea pe
ilustrata urm[toare.
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Cristina Bazavan

PE DRUM C{TRE ANONIMUL:
TREI LEC|II ALE DUN{RII
BY VODAFONE BUZZ ON WEDNESDAY,
AUGUST 10, 2011 AT 2:15AM
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O

excursie cu §alupa de o or[, pe Dun[re, `n drum c[tre Green Village - locul de desf[§urare al fiec[rei
edi\ii Anonimul - e ca o lec\ie de via\[.
*
C]nd mergi cu §alupa pe vreun canal al Dun[rii `nve\i c[ trebuie s[-i respec\i pe cei care trec pe l]ng[ tine, pentru
a fi respectat. Valurile pe care le faci, dac[ mergi `n vitez[, pot r[sturna b[rcile din jur, a§a c[ o lege nescris[ a Dun[rii
spune c[ trebuie s[ `ncetine§ti.
Dac[ am face asta §i `n via\[, §i n-am trece `n vitez[ pe l]ng[ cei din jur, f[r[ s[ ne pese de efectele valurilor noastre,
poate c[ am fi ceva mai lini§ti\i. ±i nici nu ne-am mai “r[sturna” a§a u§or.
*
“Ca s[ nu te r[storni c]nd e un val mare, trebuie ca §alupa/barca ta s[ taie valul, s[ mearg[ c]§”, mi-a spus
barcagiul, din tat[ `n fiu om al Deltei.
“Ce `nseamn[...`ntr-o parte, aiurea... pe limba mea?”, i-am r[spuns.
“Da, uneori lucrurile bune se fac pe un drum c]§”, a replicat.
*
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Pe Dun[re c]nd `nt]lne§ti o barc[ cu pescari `i salu\i. Nu conteaz[ dac[-i §tii sau nu, oamenii sunt at]t de rari `n
locurile astea, `nc]t `nve\i s[ apreciezi vorbele §i c[ldura uman[.
Dac[ am face asta cu fiecare om pe care l-am `nt]lni `n via\a noastr[ urban[, i-am acorda aten\ia unui salut sau a
unui z]mbet, ora§ele noastre ar fi oaze ideale de fericire.
*
Bine a\i sosit cu mine la Green Village, la festivalul Anonimul. O buc[\ic[ din Rai.
N-o s[ v[ vin[ s[ crede\i, dar la ora 8 c]nd am ajuns asear[ pe Dun[re la Anonimul, peisajul era fix cel din poz[. ±tiu
c[ arat[ ca o ilustrat[ aranjat[ `n Photoshop, dar fotografiile sunt f[cute cu telefonul f[r[ nici un fel de efect special.
*
Uneori natura arat[ mai bine dec]t `n visele noastre photoshopate:).
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Oltea Zambori

MERG LA ANONIMUL S{
V{D CE VISE VOR DEVENI
REALITATE
BY VODAFONE BUZZ ON TUESDAY,
AUGUST 9, 2011 AT 12:48PM
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D

e c]\iva ani (vreo 3, mai exact) `mi tot doresc s[ ajung la Anonimul. Anul trecut am v[zut §i multe
recenzii pe bloguri §i m-am visat `n stuf[ri§ul din Delt[, urm[rind filme pe un ecram "infipt" `n mijlocul Dun[rii. Bine,
e fantasm[, dar, `n capul meu, cam [sta e spiritul festivalului: mistic, privat, misterios, cu elegan\a §i delicate\ea
anilor 1900, combinat[ cu boemia actorilor moderni §i a regizorilor tineri §i creativi.
Acum, merg la Anonimul s[ v[d care dintre vise vor deveni realitate.
Nebuloasa e sibianc[ get-beget. Crescut[ la munte, l]ng[ P[ltini§, ador[ solitudinea mun\ilor §i ur[§te
aglomera\ia. E iremediabil `ndr[gostit[ de ora§ul natal §i extrem de dezam[git[ de locuitorii lui.
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Adrian Ciubotaru

DAR DIN DAR SE FACE
FESTIVALUL ANONIMUL
BY VODAFONE BUZZ ON TUESDAY,
AUGUST 9, 2011 AT 12:25PM
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E

ste relativ u§or s[ te treze§ti la 5 diminea\a când §tii c[ pleci în Delt[ la Festivalul Anonimul. Un autocar
plin cu urnali§ti, regizori §i actori, câ\iva corporati§ti, Irina Margareta Nistor §i un blogger a plecat din Bucure§ti
pentru a face §ase ore pân[ la Murghiol de unde ne-am îmbarcat în dou[ b[rci rapide.
Francezul - nu i-am re\inut numele - pe care l-am cunoscut pe drum era la prima vizit[ în Delt[ §i la prima vizit[ în
România. A regizat primul s[u film cu care particip[ în competi\ie, a activat §i în lumea teatrului, iar la baz[ este
profesor de filosofie. Lipsa unei brichete l-a adus pe lâng[ noi §i ni l-a prezentat drept un parizian distrat §i amuzant
(a încercat s[ ne povesteasc[ despre prima experien\[ erotic[ din România, îns[ s-a izbit de unoocheeii... colectiv).
Drumul de o or[ cu §alupa a sem[nat cu o curs[ într-o ma§in[ sport: î\i place viteza, îns[ pl[te§ti pre\ul
suspensiilor rigide.
E prima dat[ când vin la Sfântu Gheorghe §i primele impresii sunt legate de Green Village, complexul unde
suntem caza\i. O oaz[ de lini§te unde te pierzi printre c[su\e §i vile, pe alei întortochiate §i printre mici iazuri
amenajate. Camerele r[corite de aerul condi\ionat sunt din lemn, iar terasa - de unde scriu acum - este visul oric[rui
scriitor/ jurnalist/ blogger în vacan\[. Ai priz[ afar[, wireless sau cablu de net, s[lcii care ajung pân[ la balcon §i, mai
presus de toate, ai lini§te.
Dac[ te plimbi pe alei, stai la teras[ sau la piscin[, te po\i întâlni cu Horia-Roman Patapievici, Victor Rebengiuc,
Dan Chi§u sau Gabriel Cotabi\[.
Festivalul a fost deschis seara, dup[ cin[, cu Florin Piersic ca amfitrion având al[turi pe Marcel Iure§, Irina
Margareta Nistor §i Miruna Berescu, directorul Festival Anonimul aflat acum la a VIII-a edi\ie.
Prima proiec\ie s-a f[cut afar[, la Dolphin Camping, §i a durat târziu dup[ miezul nop\ii când widget-ul d pe telefon
ar[ta înc[ 21 de grade. Bu§tenii pe care am stat s[ vedem filmul erau plini de familii cu copii, corporati§ti, hipsteri,
vamaio\i, oameni din lumea filmului §i cel pu\in un blogger.
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A§teptam de mult s[ v[d “The Tree of Life” (citisem cronicile împ[r\ite dup[ Cannes) §i nu am fost dezam[git.
Luptându-m[ cu somnul §i fâ\âiala dintre rânduri, am v[zut un film plin de simboluri, cu o muzic[ hipnotic[ §i cadre
atât de bune încât puteai s[ faci o expozi\ie foto cu ele.
Mult[ filozofie §i mult[ religie într-un film crud §i destul de greu de digerat pentru publicul larg. Cu imagini
cosmogonice, cu aluzii ecleziastice §i replici demne de misterele grece§ti.
Replica filmului: "God sends flies to wounds he should heal" Am încheiat prima zi (pentru mul\i, ea a continuat
pân[ la patru diminea\a când s-au terminat ultimele proiec\ii), pe teras[, la o discu\ie cu Andrei (un tân[r regizor
care particip[ §i el cu un film în competi\ie) despre mesajele pe care un regizor le poate camufla în filmele sale, atât
prin povestea în sine, cât §i prin modul cum filmeaz[ (cum se apropie camera de actori, din ce unghiuri, de la ce
în[l\ime etc.).
Diminea\[, Francezul deja luase micul dejun când m-am întâlnit cu el pe c[rare, între c[su\e. I-a pl[cut §i lui filmul
de asear[, îns[ principala lui grij[ pentru noua zi era s[ î§i schimbe undeva euro.
R[m[sese f[r[ \ig[ri.
Replica din titlu îi apar\ine lui Marcel Iure§.
M[ aflu la Festivalul Anonimul la invita\ia Vodafone - unul din partenerii festivalului, iar articolele §i pove§tile mele
pot fi citite zilnic pe pagina de Facebook Vodafone Buzz.
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Irina Margareta Nistor

ANONIMUL 8 DEPENDEN|E ±I
COINCIDEN|E

BY VODAFONE BUZZ ON WEDNESDAY,
AUGUST 10, 2011 AT 4:32PM
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N

oi salut[ri de la Anonimul 8! Apropo! Ana Ularu `n «Periferic», semnat de Bogdan George Apetri
(fostul avocat, devenit realizator, dup[ ce a studiat la o reputat[ universitate american[, ceea ce l-a f[cut s[ mai uite
ni§te detalii de acas[, c[ nu se dau la `nmorm]ntare lum]n[ri rudelor apropiate §i nici nu se mai fumeaz[ de mult
prin trenuri, dar scenele ie§eau mai spectaculoase a§a, `n acest scenariu, care s-a vrut universal valabil, din nou `ns[
`ntr-o lume cenu§ie §i at]t de violent[! ±i c]t de original fusese scurtul «Corny», prezentat la ICR. Poate urm[torul…:)
Ei bine, Ana are un 8 r[sturnat tatuat pe ceaf[, proiec\ia în camping a fost fix la 1 an de la cea din Elve\ia, Locarno,
fratele nostru aproape siamez, cu vizion[ri `n zile calendaristice simultane §i tot sub stele, (de asta n-a ajuns la
Sf]ntu Gheorghe, neput]nd fi ubicuu, ca participare, «Crulic» tulbur[toarea anima\ie a Anc[i Damian, cu vocea
recent aniversatului Vlad Ivanov, de asta dat[ `n dulcele grai moldovenesc §i f[r[ celebrul digestiv §i ap[ concesiv[
pentru subalternul din reclam[) §i fratele din film, e so\ul din «Cealalt[ Irina»: Andi Vasluianu, care juca §i `n «La
drumul Mare», al lui Gabriel S]rbu, alt titlu preferat al publicului.
Ieri a ajuns §i Nuri Bilge Ceylan, (am aflat §i cum se pronun\[ corect: Bilghe Geilan), cu produc[torul s[u,
fermec[tori §i dornici s[ fac[ un proiect cinematografic cu Rom]nia, s[ vad[ din «recolta» autohton[, §i mai ales s[-l
admire `n conversa\ie, necondi\ionat, pe Cristi Puiu, cu «Moartea Domnului L[z[rescu», dar §i cu scurtmetrajul care
a luat «Ursul de Aur» la Berlin, §i al c[rui protagonist e cu noi, §i a jucat §i `n «P[durea sp]nzura\ilor» (dac[ tot m-a
`ntrebat care cred c[ e cel mai bun film rom]nesc…). M]ine mi-a§ dori ca ace§ti mari creatori s[ se `nt]lneasc[, mai
ales c[ Maestrul Victor Rebengiuc tocmai v[zuse «Trei maimu\e» §i r[m[sese profund impresionat. Azi se pleac[ pe
canale, cu lotca, spre locurile care `i amintesc turcului de o regiune de pe la ei, unde sunt ni§te imense broa§te
\estoase. La noi cu p[s[rile paradisiace!
Tot asear[ a prezentat un fragment din `nc[ neterminatul film « Cai verzi pe pere\i»(titlu provizoriu, `n romani
«Hohai mata», c[ se pare c[ expresia le apar\ine), de la Tandem, cu care face cas[ (de produc\ie) bun[, Chi§u, Dan
Chi§u, care a avut un succes previzibil, c]t[ vreme pune at]ta pasiune de cinefil (doar ne d[ruie§te de 20 de ani
DaKino!) Scena cu Titieni, care nu `n\elege de ce o adres[ n-are num[r, ci doar un a `ntr-un cercule\, deci sigur nu-i
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`n Bucure§ti, o `ntrece pe cea similar[ din «Fa\a galben[ care r]de», iar cea cinic[ `n interpretarea colosal[ a Coc[i
Bloos, e la fel de izbutit[ precum cea a mamei de §ef comunist profitor, din «Visul lui Adalbert» al debutantului în
lung, Gabriel Achim, cu Gabriel Spahiu, descurc[re\ul Epocii de aur, uns cu toate alifiile, Anca Androne, femeia fatal[
stil C.C.Catch (`mbr[cat[ ca la recenta expozi\ie vintage Consigna\ia 70-80, idee Pepsi Cola), dar §i travestiul
chaplinian, plus Doru Ana maharul mic §i pupincurist ori Ozana Oancea, o victim[ a nerespect[rii protec\iei muncii,
cu o voce care face victime sigure (`n public, nu pe ecran, unde e o nefericit[ a soartei), §i fire§te meciul Stelei,
legendarul, cu portarul icon Duckadam, §i cu comentariul lui Coca Cosma Teoharie (tat[l realizatoarei elve\iene
acum, Miruna), care juri c[-i Cristian Popescu! O s[ v[ mai spun §i un banc, de§i m[ `ndoiesc c[ circula `n 86, cum c[
ru§ii se apuc[ s[ vopseasc[ luna `n ro§u, §i i se spune lui Reagan, care calm le r[spunde consilierilor: nu-i nimic. Dup[
ce termin[, scrie\i §i voi Coca-Cola. (Nu ne e sponsor, dar facem o excep\ie §i-l men\ion[m!)
Noaptea a continuat cu scurte, §i mai ales cu anima\ia sepia rom]neasc[ a Roxanei Bentu, (cu ceva inflexiuni de
Gopo, cred c[ sunt `n gene), care s-a ales cu ropote de aplauze. Oare leocoplastul, `n form[ stilizat[ de X, i se trage
de la benzile desenate cu Pif §i mai ales Hercule? De-abia a§tept s-o `ntreb, `n caz c-o `nt]lnesc, c[ ar trebui s[ fie pe
aici, pe malul Dun[rii.
Mar\i a fost noapte interzis[ m[car sub 18 ani, cea a substan\elor interzise: cea mai vie implicare a spectatorilor a
fost la o replic[ despre fumatul de iarb[, iar actri\a Ana Ularu a urcat agil, ca o felin[, pe scena-podium, cu \igara
aprins[, spre disperarea Mirunei Berescu, inspirat[ moderatoare, de ast[ dat[, c[ci o directoare de Festival are multe,
§i adesea nev[zute `ndatoriri (antifum[toare convins[ §i cu mare grij[ la ce ar putea vedea copiii, §i eventual imita,
ne§tiind, `nc[, probabil, c[ `n «Periferic» e un minor care trage de zor tutun `n piept…) A fost §i momentul hot, de
dup[, aproximativ, miezul nop\ii, cu mai nou masculul de serviciu, Mimi Br[nescu (vezi experien\a de anul trecut, cu
«Mar\i dup[ Cr[ciun» a lui Radu Muntean), §i comunitatea gay, `n documentarul lui Claudiu Mitcu: «Ei doi», autor
`ndr[zne\ §i ingenios, care a venit cu un alt fel de «Circul vesel».
VA URMA
M}INE : ANATOLIA ±I UN CONCERT- HAPPENING, PE RITMURI DE TANGO.
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Cristina Bazavan

ND TANGO

BY VODAFONE BUZZ ON WEDNESDAY,
AUGUST 10, 2011 AT 11:55AM
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P

entru cei care sunt `n Complexul Green Vilage de la Sf]ntu Gheorghe e preg[tit, `n seara asta, un
concert minunat de tango. Dar cum voi n-a\i putut ajunge aici, compens[m cu urm[toarele:
Acum c]teva informa\ii inedite despre protagoni§tii concertului, disear[ o `nregistrare cu unul dintre c]ntecele
lor.
A§a e … aproape echitabil. Adic[ ave\i §i voi o buc[\ic[ din Tango-ul de la Anonimul.
*
Trupa ND Tango e format[ din 3 domni simpatici – Marcelo Nisinman (italian), Adrian Fioramonti (argentinian) §i
Winfried Holzenkamp (german). Am c[l[torit cu ei de la Bucure§ti p]n[ la Sf]ntu Gheorghe, a§a c[ am aflat c]teva
lucruri dr[gu\e.
Marcelo §i Adrian c]nt[ `mpreun[ de 12 ani, Winfi li s-a ad[ugat `n trup[ `n urm[ cu 9 ani. “Aveam cu to\ii p[r pe
atunci”, mi-a spus r]z]nd Marcelo ar[t]ndu-mi `nceputul de calvi\ie.
Adrian e vedeta trupei, el e singurul care are tango-ul `n s]nge… Marcelo compune melodiile, iar Winfi se
mul\ume§te s[ le c]nte cu disciplina exersat[ de mic (tat[l lui era colec\ionar de instrumente muzicale §i, `n joac[,
`ncerc]ndu-le pe toate, s-a decis c[ va c]nta la chitar[).
Winfi locuie§te `n Germania la 30 de Km de locul unde izvor[§te Dun[rea, iar c]nd i-am povestit c[ pentru 2 zile va
locui la mai pu\in de 2 km de locul unde Dun[rea se vars[ `n mare s-a ar[tat extrem de `nc]ntat: “ Am s[ fac fotografii
s[ le ar[t copiilor mei, s[ vad[ `nceputul §i sf]r§itul drumului Dun[rii, e ca o poveste”, mi-a spus §i i-am promis c[
ast[zi `l vom duce la locul unde Dun[rea se vars[ `n mare. Cum i-am mai promis c[ se va plimba cu o c[ru\[, pentru
c[ a v[zut c[ru\e `n filmul Borat §i i se par exotice.
*
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Cel mai frumos moment al drumului nostru c[tre Sf]ntu Gheorghe a fost c]nd am vorbit despre mass media. Winfi
mi-a spus c[ a citit undeva c[ noua mass-media e ca un masaj: dac[ nu te atinge, nu conteaz[. Doar c[ e o ac\iune
`n sens dublu: dac[ eu, jurnalist, te ating pe tine, cititor cu informa\ia pe care \i-o transmit, `nseamn[ – ca la masajc[ §i tu e§ti `n contact direct cu mine §i po\i s[ m[ atingi/love§ti/jigne§ti.
*
Erau obosi\i dup[ 15 ore de mers – veneau din col\uri diferite ale lumii (s-au reunit `n aeroportul Otopeni), dar
c]nd au ajuns pe canalele Dun[rii au uitat de oboseal[ §i au `nceput s[ fac[ fotografii §i s[ filmeze extazia\i. “It’s
amazing”, exclamau.
“Eu v-am spus c[ mergem `ntr-un col\ de rai”, le-am replicat m]ndr[.
*
ND Tango c]nt[ disear[ de la ora 21.00, iar muzica lor este acompaniat[ de efectele vizuale ale scenografului
Andu Dumitrescu. El este autorul scenografiei de la Pesc[ru§ul (la Teatrul din Sibiu, `n regia lui Andrei ±erban ) §i a
proiec\iilor video de la Faust-ul lui Silviu Purc[rete.
V[ ar[t[m cur]nd §i un filmule\ din concert. P]n[ atunci noi vedem ceva filme §i voi, dac[ participa\i la
concursurile de aici, c]§tiga\i ceva premii. :)
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Adrian Ciubotaru

CUM FESTIVALUL POATE
SFIN|I LOCUL
BY VODAFONE BUZZ ON WEDNESDAY,
AUGUST 10, 2011 AT 10:49AM
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ac[ te `ntorci cu spatele c[tre prim[rie (de altfel, o cl[dire modest[) §i prive§ti intersec\ia, Sfântu
Gheorghe §i se va p[rea o comun[ ca oricare alta din Rom]nia. O teras[ `ntr-o curte, c]teva magazine, o sta\ie de
microbuze, oameni care stau pe la por\i, oameni care vin pe drum, dou[-trei vaci p[sc]nd c]teva petice de iarb[.
Dac[ `\i rote§ti privirea, observi c]teva blocuri, un debarcader §i o sec\ie de poli\ie pric[jit[.
Impresiile rurale persist[ chiar §i atunci c]nd, pe drum, `nt]lnindu-te at]t cu oameni din partea locului, c]t §i cu
turi§ti, ai senza\ia c[ e§ti, de exemplu, `n 2 Mai.
Dup[ c]teva sute de metri, venind dinspre centru, `ncepi s[ sim\i aerul de festival. Muzica §i filmele de la camping,
cameramani discre\i, arti§ti cunoscu\i sau necunoscu\i, regizori str[ini tineri pe care `i po\i confunda u§or cu
vamaio\i, fr]nturile de discu\ii (despre ultimele b]rfe, despre Revolu\ia Francez[ sau despre cutare film sau cutare
regizor), toate acestea `\i transmit senza\ia c[ `n jur are loc ceva special.
Seara, c]nd ne adun[m la camping, dincolo de cei veni\i pentru ANONIMUL, apar §i turi§tii obi§nui\i veni\i `n
Sf]ntu Gheorghe §i, din conversa\ii §i din accent, `\i dai seama c[ au venit s[ vad[ Periferic §i oameni din partea
locului.
Totu§i, filmul de mai sus - care este `nscris `n competi\ie - nu m-a impresionat. Rolul Anei Ularu i se potrive§te ca o
m[nu§[, jocul actorilor este bun, `ns[ finalul este complet ratat. S-a vrut un sf]r§it deschis completat de imagina\ia
spectatorului §i a ie§it un final lipsit de consisten\[, total neasumat. Senza\ia cu care am r[mas `n urma filmului este
posibil s[ fie bruiat[ §i de faptul c[ este singurul lung metraj rom]nesc `nscris §i m[ tem s[ nu c]§tige din ra\iuni...
na\ionaliste.
Surpriza pl[cut[ a zilei a venit `n mod nea§teptat de la Visul lui Adalbert, un film rom]nesc ne`nscris `n competi\ie
care mi-a amintit ce `nseamn[ o comedie §i neagr[, §i bun[.
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Nefiind un fan, am ratat scurt-metrajele animate §i, prin iner\ie, le-am ratat §i pe celelalte. Azi, fiind programat Lost
Springs 2, filmul lui Andrei, colegul de camer[, mi-am promis s[ prind §i alte c]teva scurt-metraje.
Andrei este la al doilea film scurt, preg[te§te primul s[u lung metraj §i combin[ ceva din siguran\a unui regizor
care §tie ce vrea §i st]ng[ciile unui student la cinematografie. Este pasionat de Stephen King (c[r\ile!), ne-am reg[sit
preferin\ele distribuite `n multe filme comune, iar primul film la care §i-a dus prietena a fost Fight Club.
Ne-a apucat patru diminea\a povestind pe teras[ despre filme, bloguri §i art[. Este pasionant s[ vezi cum, pornind
de la cinematografie, po\i ajunge oriunde `n universul preocup[rilor umane §i, `n plus, am realizat c[ arti§tii din
domenii diferite `mp[rt[§esc aceea§i lupt[ pentru a da via\[ ideilor proprii.
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Irina Margareta Nistor

PE ARIPILE...DELTEI

BY VODAFONE BUZZ ON THURSDAY,
AUGUST 11, 2011 AT 5:30PM
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n 8 ani de «Anonimul» n-a b[tut niciodat[ vântul a§a ca-n cear§afurile din «Ghepardul » lui Visconti! S[lciile,
apele, nisipul, florile sunt trecute de fiori. Cred c[ natura, geloas[ pe moving pictures , §i-a zis c[ poate §i ea, s[ nu
fie mereu, un still, o încremenire de tablou, impresionist, pentru cei foarte miopi, ci §tie d]nsa extrem de
cinematografic. (Nicicând nu mi-a prins mai bine §alul Marianei Mihu\, §i atât de afectuoasa ei alinare, care a
vindecat pe loc orice urm[ de triste\e, ce p[rea iremediabil[. Doamne, cât sunt de norocoas[!) Sau a fost racord cu
happening -ul spectaculos §i atât de original, cu tangouri argentiniene, cu bandoneon, un instrument straniu §i atât
de melodios, cu partituri zbur[toare, care chiar te purtau la antipozi, te f[ceau §i mai sentimental, te ademeneau cu
dor de milonga, §i amor pasional…Visuals, adic[ imaginile atent combinate de un scenograf aparte §i v[dit universal,
Andu Dumitrescu, ne-au dus cu avione de hârtie colorat[, m[iestrit combinate §i animate, departe, ca s[ aminteasc[
parc[ de Antoine de Saint –Exupery, de sfâr§itul lui între stele, de unde ni l-a d[ruit cândva pe «Micul Prin\»...
Fetele noastre din echip[, cu pletele r[v[§ite, în frunte cu Misterioasa Miruna, p[reau descinse din Ibsen, ca s[ ne
mut[m pu\in §i `n arta vecin[, a teatrului…
Dou[ întâlniri din camping m-au f[cut s[ m[ bucur §i mai mult c[ exist[ acest Festival, de la cap[tul sau începutul
lumii, depinde cum m[sori. În drum spre ecran, o spectatoare, meloman[, mi-a împ[rt[§it entuziasmul pentru filmul
rusesc din competi\ie, «Gromozeka», atât de adev[rat §i de înduio§[tor, §i adesea amuzant, plin de pove§ti care curg
dintr-una într-alta, pe principiul unor vase comunicante suflete§ti. Voia s[-l voteze cu orice pre\, chiar dac[ pleac[
înainte de sâmb[t[. Conform regulamentului: da. ±i doctori\[ fiind, pusese un diagnostic corect. E bun. La fel ca
celelalte 6 din competi\ie. R[mâne de v[zut, care e §i mai bun decât celelalte. Coreeanul, cu «Jurnalul din Musan»,
a cutremurat îndeajuns, exacerbând condi\ia emigrantului nedorit, umilit §i batjocorit, chiar dac[ fiecare î§i spune,
c[ în cazul Mor\ii, asta nu li se poate întâmpla decât altora. Cursul de educa\ie anti-comunist[, fa\[ de textul ini\ial
de tradus, via engleze§te, n-a trecut la viza lor, decât cu o men\ionare, a doua oar[ a devenit unul de educa\ie
cet[\eneasc[(!!!) Ca s[ nu se supere prea tare Nordul, cu care, m[car virtual, ar vrea s[ se unifice… §i bietul c[\el,
Albi\[, vctim[ colateral[, plin de Iubirrre…Mai mult nu v[ spun!
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±i a venit miezul de noapte rece, cu «A fost odat[ în Anatolia», cu un regizor în\elept §i atât de talentat, pe care
de-abia îl a§tept cu master-class-ul s[u. O istorie poli\ist[, mai altfel decât oricare alta, o c[utare, un adulter mai
special decât în orice alt script, §i mai ales un mister §i putrefac\ie la propriu, parc[ amplificat aici la Malul Dun[rii §i
al M[rii Negre, dincolo de care era cândva libertatea, §i la care ne uitam cu jind, sperând s[ fim la fel de pricepu\i ca
Johnny Weissmuller, Tarzanul, de mai târziu, §i s[ trecem înot, pân[ la Istanbul. Dup[ care am fi dat peste acelea§i
drame omene§ti, atât de inspirat filmate §i legate, dar pe care atunci, nu le b[nuiam sau voit le ignor[m.
A doua întâlnire de dinainte de program, (când parc[ e alt loc decât cel populat cu miile de spectatori, unii mai cu…
chef §i încercând uneori un cor antic ori un stereo fa\[ de ce se întâmpl[ pe scena atipic[), a fost cu un tân[r
emo\ionat, §i emo\ionant pentru mine, care îl citea pe Henry Miller, §i a r[mas cu nostalgia copil[riei sale, la care
m-am sim\it flatat[ c[ m-a asociat. Am fost fericit[ c[ am mai câ§tigat un cinefil. «Henry & June» ce titlu, de acum
deja 20 de ani, mi-a venit brusc în minte… Cel mai bun leac pentru depresie este scenariul viu, pe care \i-l construie§ti
sau î\i este scris de soart[.
Pala de vânt i-a mai împr[§tiat §i pe \ân\ari, (în orice r[u e §i un bine), care te fac s[ zici, ca pe vremea
bombardamentelor din al Doilea R[zboi (fire§te total politically incorrect), Du-i Doamne, nu la Ploie§ti de ast[ dat[,
ca e prea departe, dar m[car la bulgari, c[ tot au f[cut ei o comedie remarcabil[ pe subiect, plimbat[ la Cetate, la
Poetul Dinescu anul trecut, la Degust[torii de film §i art[ culinar[…
±i oricum avem kitul de supravie\uire în Delt[, de la Vodafone, nu? Un fleac! Nu ne-au mai ciuruit chiar în ultimul
hal, cât s[ devin[ rivali adorabilului scurt «Vampirito» venit taman din Spania!
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estivalurile de film `mi dau `ntotdeauna un sentiment de familie. Care n-are leg[tur[ cu obi§nuin\a de a
merge la asemenea evenimente, ci cu … gesturi, fapte, `nt]mpl[ri.
*
Invitatul vedet[ al festivalului Nuri Bilge Ceylan care va sus\ine ast[zi un masterclass, imediat dup[ proiec\ia
filmului s[u “Once upon a time in Anatolia”, e `nso\it `n festival de Mehmet Eryilmaz. ~n fi§a tehnic[ scrie c[ Mehmet
Eryilmaz e supervizorul filmului care a luat anul acesta la Cannes Marele premiu, dar…
De fapt, Mehmet e cel mai bun prieten al lui Ceylan, un frate de s]nge, au `nceput am]ndoi s[ fac[ cinematografie
`n 1993 (Ceylan a terminat Chimie Industrial[ :) ) §i s-au ajutat unul pe altul la `ncerc[rile fiec[ruia `n cinema. Ceylan
e genul de regizor gata s[ fac[ singur toat[ partea tehnic[, s[ distribuie `n film actorii `n care crede total (uneori so\ia
sa, Ebru Ceyan) tocmai pentru a avea un sentiment de familie §i a p[stra c]t mai mult controlul.
*
Una dintre familiile frumoase din Green Village poart[ numele Lucaciu. Doamna Ileana Lucaciu, critic de film §i de
teatru, este invitat[ `n festival §i a venit `mpreun[ cu so\ul s[u, psihologul Bogdan Lucaciu. Fiul lor, Tudor Lucaciu
(unul dintre cei mai buni directori de imagine din Rom]nia, a lucrat la toate filmele lui Radu Muntean) s-a aflat §i el
pentru 3 zile `n festival `mpreun[ cu so\ia sa §i…Ion, b[ie\elul lor. Apari\ia cea mai ginga§[ §i exotic[ a familiei e `ns[
Ana Maria Lucaciu, balerin[ la New York `n compania “Cedar Lake”, o Audrey Hepburn blond[, cu p[rul prins `n
codi\e §i cu musculatura fin[ a unui cal de ras[, aflat[ `n vacan\[ `n Rom]nia.
*
Dar cel mai emo\ionat §i magnetizant cuplu de la Anonimul 2011 este cel format din doamna Mariana Mihu\ §i
domnul Victor Rebengiuc. Asear[, de§i era r[coare, au mers `n campus la concertul de tango. C]nd concertul s-a
terminat, §i-au tras fermoarele bluzelor groase §i-au luat-o la pas c[tre c[su\a `n care locuiesc trec]nd printre
z]mbetele largi ale celor din jur. Se \ineau de m]n[.
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unt un monstru al controlului §i oricine a lucrat vreodat[ cu mine a trebuit s[ se modeleze dup[ mine.
±tiu, nu e cel mai corect lucru fa\[ de cei din jurul meu §i `ncerc zi de zi s[ devin un om mai bun §i s[ schimb `n mine
ceea ce nu-mi place.
Azi am avut un test, de fapt, o `n§iruire de teste ale `ncrederii. ±ti\i jocul `ncrederii, acela `n care, fiind cu spatele
spre o persoan[ (sau mai multe) trebuie s[ te la§i `n neant §i s[ speri c[ e cineva acolo care te prinde? Cam a§a m-am
sim\it eu azi, de diminea\[, c]nd am constatat c[ trebuie s[ plec la drum cu un §ofer pe care nu-l cunosc §i av]nd ca
partener de drum o fat[ pe care am cunoscut-o atunci c]nd m-am urcat `n ma§in[.
Domnul Mihai, §oferul, e un om calm. ±i cald, l-am sim\it eu. Mi-am zis c[ trebuie s[ am `ncredere §i c[ trebuie
s[-mi `nfr]nez dorin\a de a-i spune c]nd s[ fr]neze §i c]nd s[ intre `ntr-o dep[§ire. Am povestit despre ma§in[, o
vreme, despre cai putere §i consum de motorin[. Apoi mi-a v[zut teama §i mi-a z]mbit, spun]ndu-mi: haide\i c[
oprim la o benzin[rie, s[ ne lu[m un sandwich §i o cafea. Mi-am m]ncat micul dejun cu acest om pe care nu-l
cuno§team §i `n m]inile c[ruia m[ pusesem, practic, pe mine. El a `n\eles §i mi-a oferit cea mai lini§tit[ c[l[torie pe
care am avut-o `n ultima vreme, cu ma§ina.
C]nd a plecat domnul Mihai, i-am mul\umit, o dat[ din gur[ §i de c]teva ori din ochi. Se gr[bea, avea de dus `napoi
alte vie\i care-§i puseser[ `ncrederea `n el.
La §alup[ ne-a a§teptat Ionu\, de la Green Village. Nu i-am spus c[ nu mai mersesem cu o §alup[ de vreo 10 ani §i
c[ `mi era pu\in team[. A v[zut singur. Mi-a `ntins m]na, elegant, s[ m[ ajute s[ intru `n acel mijloc de transport care
nu p[rea at]t de sigur printre valurile Dun[rii care se vedeau `n zare. Am sim\it c[ trebuie s[ cred c[ va fi bine §i c[
§tie exact ce trebuie s[ fac[ atunci c]nd valurile sunt prea mari. A §tiut §i am mers pe o latur[ a r]ului, `ncet, s[ nu ne
zdruncine.
Toat[ ziua mi-am dorit s[ ajung la Green Village §i s[ fie soare. Mi-am pus `ncrederea `n cei care vegheaz[ ca noi s[
ne `ndeplinim visele. ~n z]na bun[ de la Anonimul. ~n cineva ne§tiut, dar `n care am crezut.
Iar c]nd treceam peste Dun[re, am v[zut soarele.
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m respirat u§urat ieri dup[ ce am v[zut scurt-metrajul lui Andrei Dobrescu, colegul de camer[. Dac[
nu mi-ar fi pl[cut, ar fi trebuit s[ fiu politicos, lucru care ar fi deranjat ergonomia emo\iilor mele. Lost Springs 2 spune
`n 13 minute povestea unui regizor care a f[cut un documentar despre un ora§ american cu un singur locuitor (Lost
Springs, Population 1). Savuros jucat de cele dou[ personaje dintre care unul este Radu Bânzaru, un tip genial pe
care am avut §ansa s[ `l cunosc mai `nt]i ca voce (multe spoturi tv §i radio) §i abia apoi ca... artist.
~i spusesem lui Andrei zilele trecute c[ abia a§tept s[ `i v[d filmul §i, dincolo de asta, am s[-l trag de limb[ s[-mi
povesteasc[ despre el `nsu§i §i lumea artistic[ `n care se `nv]rte. Azi diminea\[, deja `n timp ce m[ `nc[l\am, mi-am
`nceput tirul de `ntreb[ri.
C]nd era mic mergea la filme singur §i st[tea mereu `n acela§i r]nd §i `n acela§i loc din cauza miopiei sale. Mai
t]rziu, `n adolescen\[, §i-a dat seama c[ vrea s[ fac[ film. A intrat la Bucure§ti – dup[ un scurt popas la Sibiu §i un
altul la Comunicare (`n Bucure§ti) - `n urma unui filtru de §apte probe.
Una dintre acestea - care dura 3 ore - era urm[toarea: ai un text, doi actori, un platou §i trebuie s[ faci un film.
Decupeaz[ textul în cadre, f[ repeti\ia cu actorii, aranjeaz[ decorul, filmeaz[ §i apoi monteaz[, iar `ntr-un final,
rezultatul ajungea pe masa profesorilor din comisie.
"Era prima dat[ c]nd puneam m]na pe o camer["
Ce este frumos în aceast[ lume a filmului este urm[torul fapt ne-rom]nesc: dac[ e§ti student §i faci un film, poti
g[si actori mari care s[ joace `n filmele tale pro bono. Actori care pot veni cu trei variante de rol §i de la care,
interac\ion]nd pe platou, ai ce `nv[\a.
Eram foarte uimit `n timp ce-mi povestea de aceast[ solidaritate §i de pasarea unei §tafete de la cei mari la
genera\ia t]n[r[.
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"Da, se `nt]mpl[! Ajunsesem la un moment dat s[ pl[tesc doar figuran\ii..."
Este un canal neoficial de networking prin care know how-ul actorilor mari se transmite c[tre cei care vin din urm[
cu beneficii de ambele p[r\i.
Andrei, dincolo de regie, lucreaz[ la Film Menu unde public[ articole care, din c]nd `n c]nd, `i sunt preluate §i pe
Liternet. Am avut norocul s[ fim colegi de camer[ pentru c[, atunci c]nd `nt]lnesc oameni interesan\i, sunt receptiv
ca o sugativ[ (ierta\i-mi st]ng[cia expresiei). Acum c]teva nop\i, r[m]n]nd pe teras[ la pove§ti, cu laptopul pe mas[,
`n timp ce discutam §i Andrei povestea de filme care i-au pl[cut, intram repede pe imdb §i salvam linkurile cu filmele
"recomandate", uneori explicit, alteori implicit.
L-am rugat pe Andrei s[ se uite pe articolul de fa\[ (poate am `n\eles gre§it unele am[nunte, poate am folosit un
ton nepotrivit), `ns[ m-a refuzat politicos. Am fost distribui\i `n aceea§i camer[ `n urma unei loterii ne§tiute §i
r]ndurile de mai sus (§i cele din zilele trecute) sunt `ncercarea mea de a g[si sens `n prezen\a lui.
Voi reveni §i `n articolele viitoare cu pove§ti de la Andrei, pove§ti pe care le a§tept s[ se distileze `n sita filtrului
meu personal.
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e cele mai multe ori, `n cadrul informal, unde nu sunt microfoane §i nici g]nd de vreun interviu, `\i ies
`n cale super pove§ti.
*
Ieri, la terasa festivalului, spre dup[-amiaz[, `nainte de sesiunea de `ntreb[ri §i r[spunsuri a lui Nuri Bilge Ceyan,
eram la mas[ cu doi tineri regizori care erau conecta\i cumva cu activitatea lui Marius Manole. Unul `i este coleg de
camer[, distribuit aleatoriu odat[ cu cazarea la festival, cel de-al doilea i-a fost regizor `ntr-un film care se afl[ `n
competi\ie. Ambii au proiec\ii cu filmele lor `n aceast[ diminea\[.
Ca de niciunde, `n discu\ie, au ap[rut m[rturisiri minunate:
Rodi Cotenescu, regizorul filmului Grand Hotel Italia: “±tii c]t de fric[ `mi este de proiec\ia de m]ine? Sau c]t de
greu este s[ vezi filmul la prima proiec\ie? "Ufff, asta nu mi-a ie§it bine, vai, asta ar fi trebuit s[ fie altfel. Numai vorbe
din astea ai `n cap §i §tii c[ nu mai ai ce s[ faci ca s[ repari gre§elile.”
Dan Radu Mihai, regizorul filmului Jaful, aflat `n competi\ie `n sec\iunea de scurtmetraje: “Am emo\ii c]nd lumea
vede filmul meu, pentru c[, dac[ sunt 1000 de oameni `n sal[, fricile – pentru gre§elile pe care §tiu c[ le are filmul
meu – se amplific[ de 1000 de ori.”
*
O citi\i `n cronici pe Irina Margareta Nistor `n fiecare zi (chiar §i eu citesc cronicile pentru c[ are `ntotdeauna
pove§ti noi la care eu n-am acces), dar uite ast[zi o poveste cu Irina.
Prezen\a `n festival a filmului The Tree of life (Palme D’Or Cannes 2011) i se datoreaz[. ~n conformitate cu
distribu\ia interna\ional[, filmul ajunge `n Rom]nia via Media Pro direct la TV, dar Irina la Cannes, anul acesta, a
vorbit cu reprezentan\ii Rom]niei Media Pro §i i-a convins s[ lase o unic[ proiec\ie pe ecran mare pentru acest
festival.
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Oficial, Irina Margareta Nistor este selec\ionerul sec\iunii de scurtmetraje, neoficial `i este partener[ la greu,
Mirunei Berescu – directoarea festivalului. G[sesc am]ndou[ cele mai creative solu\ii pentru bucuria spectatorilor
festivalului.
*
Momentele mele favorite din ziua de ieri au leg[tur[ cu masterclass-ul lui Nuri Bilge Ceyan. Ele pot fi descrise cam
a§a:
Miruna Berescu – directoarea festivalului – z]mbind pe din[untru `n fiecare dintre momentele conferin\ei, fericit[
pentru bucuria oamenilor din sal[ care pot `ntreba un preferat al Cannes-ului orice vor ei. (Miruna a f[cut eforturi
sus\inute timp de mai mul\i ani pentru ca Ceylan s[ vin[ `n Rom]nia. “Eu h[ituiesc filmele, nu oamenii”, mi-a spus
acum ceva vreme c]nd am aflat de munca ei sus\inut[ pentru “proiectul Ceyan”).
Voluntara care a avut ultima `ntrebare `n conferin\[, bonus pentru munca ei. Mi s-a p[rut minunat gestul Mirunei
care, dup[ ce a anun\at c[ s-a `ncheiat sesiunea de `ntreb[ri, a mai permis una singur[ tocmai pentru c[ venea din
partea unui voluntar al festivalului, dar §i `n\elegerea regizorului care a r[spuns z]mbind.
Ecourile masterclass-ului: la mai bine de o jum[tate de or[ de la sf]r§itul conferin\ei, la cin[, de la mese distincte
se auzeau remarci despre ce se discutase `n sesiunea de `ntreb[ri §i r[spunsuri. Comentarii analitice pe abord[ri
cinematografice §i perspective regizorale.
Sigur c[ suntem `ntr-un festival de film unde publicul e unul specializat, dar mi se pare minunat c[ – la ceva vreme
dup[ ce dezbaterea s-a terminat §i protagonistul a plecat – oamenii poart[ discu\ii prelungind efectul ca un ecou.
±i, ca s[ existe un final frumos pentru cel mai special dintre invita\ii festivalului, c]nd Nuri Ceyan Bilge a plecat cu
barca spre Murighiol, soarele a decis s[ apun[ a§a de maiestuos `nc]t ne-am `nghesuit s[ facem fotografii cu lumina
lui ro§iatic[.
*
Irina Margareta Nistor a realizat un interviu `n exclusivitate pentru Vodafone Buzz cu Nuri Ceyan Bilge postat pe
wall. S[-l vede\i neap[rat!
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iua la Anonimul e un melanj `ntre vizion[ri de filme §i priviri sfioase atunci c]nd `nt]lne§ti oameni pe
care `i vezi pe scena unui teatru sau pe pelicul[ de film. Bonusul e pl[cerea de a-\i lua micul dejun cu prieteni vechi
§i noi, rev[zu\i dup[ (prea) mult timp.
Pauza de pr]nz ni l-a adus la mas[, pentru c]teva minute, pe Florin Piersic Jr., un b[rbat cu o carism[ incredibil[,
nativ[, care nu se poate `nv[\a. I-am privit m]inile cu care se sprijinea pe marginea unui sp[tar de scaun §i mi s-au
p[rut de o delicate\e infinit[, u§or atipic[ pentru imaginea de b[rbat dur cu care ne-a obi§nuit. A z]mbit u§or §i
mi-am dat seama c[ e un z]mbet sincer, pentru c[ §i ochii z]mbeau odat[ cu buzele.
St]nd pe teras[ §i sorbind dintr-o cafea, al[tur]nd o poveste animat[ cu Bianca de la HBO (o domni§oar[ elegant[
§i finu\[, partener[ perfect[ de discu\ii serioase §i mai pu\in serioase), am observat c[ la c]teva mese de noi,
regizorul turc Nuri Bilge Ceylan d[dea un interviu celor de la TVR. Dup[ interviu, doamna Irina Nistor a venit cu
telefonul §i i l-a `ntins, spun]ndu-i: “E consulul Turciei de la Bucure§ti, dore§te s[ vorbeasc[ cu dvs.” Domnul regizor
a luat telefonul, vizibil emo\ionat, a schimbat c]teva cuvinte `n limba natal[ cu consulul, a `nchis, iar doamna Nistor
i-a spus: “±tii, era foarte m]ndru c[ v[ afla\i aici, la acest festival, §i a dorit s[ v[ felicite.”
C]nd am ajuns la masa de sear[ l-am g[sit pe domnul Victor Rebengiuc lu]nd cina l]ng[ masa la care ne-am
a§ezat noi. M-am a§ezat pe scaun cu un sentiment straniu: aveam s[ stau cu spatele la unul dintre cei mai mari
actori rom]ni, iar lucrul acesta mi-a provocat o u§oar[ nervozitate. A trecut pe l]ng[ mine §i, pentru o frac\iune de
secund[, ne-am intersectat privirile. Mi-am l[sat ochii `n jos, sfioas[, dar bucur]ndu-m[ de moment ca un copil.
Anonimul e discret. Te `nv[luie cu o mantie invizibil[, iar Green Village este la fel de verde precum `i spune
numele. Filmele §i actorii pe care `i vezi c]nd stai pe teras[ `\i amintesc c[ aici se desf[§oar[ unul dintre cele mai
iubite festivaluri rom]ne§ti.
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m tr[it s[ o simt §i pe asta: un concert de tango ascultat în primul rând, întins pe nisip §i rezemat de un
bu§tean. M[ uitam în jur cum tr[ia publicul muzica §i o vedeam pe Irina Margareta Nistor cerând o foaie de hârtie
pentru a-§i a§terne inspira\ia, un cuplu pierdut în propriul ritm dansând pe iarb[ sau un grup de împ[timi\i (pu\in
ame\i\i, e drept) care scandau - spre deliciul publicului §i al arti§tilor de pe scen[ - ca într-o galerie de fotbal dup[
fiecare interpretare.
Îns[ nu despre concertul de tango vreau s[ povestesc aici, ci despre un film extrem de criptic despre al c[rui
mesaj regizorul nu a vrut s[ povesteasc[ prea multe, lansând invita\ia c[tre public de a veni fiecare cu propriile
interpret[ri.
Expeditiv spus, Once Upon a Time in Anatolia (2011) este povestea unei anchete criminalistice în care un grup
(poli\i§ti, jardarmi, un procuror §i un doctor) caut[ prin Anatolia locul unde a fost îngropat un cadavru, având al[turi
pe presupusul criminal.
Traseul poli\ist este dublat de unul ini\iatic în care personajele se pierd în aluzii, trec praguri nepermise, cad §i se
ridic[ din penumbre §i totul contureaz[ unul dintre cele mai ambigue filme pe care le-am v[zut.
Anatolia este acea parte a sufletului turc care prive§te în el însu§i, este pierdut în melancolie §i î§i p[streaz[
propriul ritm în fa\a moderniz[rii adus[ de un stat laic impus sau propus de Atatürk. O crim[ anchetat[ dup[
mijloace institu\ionale moderne se izbe§te de o lume în care lucrurile se îngroap[ sub pre§, unde aluziile sunt
atotputernice §i unde misterul se întrep[trunde în cele mai banale gesturi.
Întrebat care este mesajul filmului, regizorul a r[spuns c[ nu face filme pentru a transmite mesaje sau pentru a
spune pove§ti pe care le §tie, miza §i subiectul filmelor sale sunt pove§tile pe care nu le în\elege §i unde suita de
interpret[ri nu se opre§te niciodat[.
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Interpretarea mea care - printr-un malentendu - i s-a p[rut Irinei Nistor cea mai ciudat[ (din sal[ au mai fost riscate
câteva chei de a citi filmul) porne§te de la aceast[ tensiune dintre dou[ ritmuri în care bate inima Turciei. Un ritm
modern, laic §i unul pre-modern, melancolic §i plin de simboluri camuflate. La intersec\ia dintre aceste dou[ pl[ci
tectonice st[ drama spiritului turc (atât de bine ilustrat[ §i în c[r\ile lui Pamuk), iar în filmul cu pricina, în cadrul
acestei falii, se observ[ cum adev[rul unei crime v[zut din perspectiva modern[ (procuror, autopsie, rapoarte, tot
felul de proceduri) nu este sau, mai bine, nu poate fi spus în întregime.
Mesajul filmului - mesaj pe care probabil nici regizorul nu l-a avut în vedere - se leag[ de aceast[ parte a sufletului
turc care nu poate fi exprimat[ prin mijloace moderne (mijloace care \in de un nivel instrumental - m[ gândesc la
modernitate din perspectiva Omului recent), îns[ comunic[ cu un nivel mai profund, unde doar simbolurile î§i pot
face treaba.
Urmând aceea§i linie de interpretare, se poate spune c[ exist[ în sufletul fiec[ruia dintre noi o parte care nu poate
fi exprimat[ prin mijloace moderne, exist[ în fiecare dintre noi pr[p[stii care spun povestea unei lumi atât de veche
§i complex[ înc]t cuvintele §i imaginile par prea s[race pentru a putea cuprinde tot acest univers interior. În Once
Upon a Time in Anatolia, aceast[ problem[ este rezolvat[ prin t[ceri, prin semne §i aluzii a§ternute de-a lungul
filmului într-un puzzle pe care nu po\i s[-l rezolvi decât dac[ renun\i la ideea de a-l rezolva.
Exist[ ceva neîmblânzit în noi în§ine, care nu poate fi privit cu nicio pereche de ochelari. Este vorba despre acel
inefabil care apare când se instaleaz[ t[cerea.
Închei §tiind c[ m-am pierdut printre rânduri §i printre gânduri scriind despre un film care m-a impresionat, dar,
dincolo de toate, un film care s-a a§ezat temeinic în colec\ia de lucruri frumoase pe care le-am tr[it la ANONIMUL.
Not[: Te invit s[ vezi un interviu cu regizorul turc, realizat de Irina Margareta Nistor cu complicitatea Cristinei
Bazavan.
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i s-a `nt]mplat vreodat[ s[ face\i tratament cu antibiotice, pe care trebuie s[ le lua\i din §ase sau din
patru `n patru ore §i s[ nu apuca\i s[ respecta\i programul? A§a m[ simt §i eu. O s[ iau o doz[ dubl[, ca s-o dreg, adic[
o s[ «urce» (ce-mi place c[ am mai `nv[\at un termen nou, care m[ duce cu g]ndul la un lift virtual care circul[ pe
un zg]rie-nori imaginar §i la care nu oricine are acces), draga de Raluca dou[ articole pe facebook, despre joi §i vineri.
Ziua cu flac[ra violet a fost mai degrab[ cu cea verde, fiindu-i dedicat[ realizatorului turc Nuri Bilge Ceylan, un mare
fan al cinematografiei rom]ne§ti, pe care o socote§te la fel de izbutit[ precum cea iranian[ (n-am vrut s[-l contrariez
§i s[-i spun c[ n-ar fi r[u dac[ am avea §i noi §i regizoare printre numele aclamate, §i nu numai regizori).
Sesiunea de Q&A, care a fost §i un masterclass foarte animat, a început mult mai energic dec]t se `nt]mpl[ `n
asemenea cazuri. ~ntreb[rile au curs, dintr-una `ntr-alta, §i probabil c[ nu s-ar mai fi terminat niciodat[. De altfel, era
oricum foarte dispus s[ ne `mp[rt[§easc[ din tr[irile §i cariera sa `nc[ de dup[ pr]nz, c]nd, mare mi-a fost mirarea s[
constat c[ a acceptat imediat un interviu suplimentar, chiar pentru Vodafone, luat cu tableta Samsung (Ce nostim
sun[ tableta! La apari\ia ei s-a apus c[ pare a avea de-a face cu tablele lui Moise, dar m[rturisesc c[ mie nu-mi inspir[
asta §i nici un medicament, ci o tablet[ de ciocolat[, cum spuneau bunicii no§tri p]n[ `n r[zboi, c]nd probabil c[ era
din cea de menaj, la kilogram §i n-avea supra-ambalaj, ca s[-i zic[ banalulpachet… ).
Revenind la istorisire, a povestit chiar de la mas[, c[ lui i-a pl[cut România anului 1993, c]nd a str[b[tut-o ca s[
ajung[ `n Rusia (culmea!) §i l-a impresionat o `nmorm]ntare, peste care a dat pe drum, §i spre uimirea lui, sicriul era
deschis, mortul foarte dichisit §i frumos `mbr[cat, iar lumea mergea `n urma co§ciugului. Mi-am amintit brusc de o
`nt]mplare din anii '80, a unui occidental, un francez, care preda la Institutul Politehnic, §i care, nevoit fiind s[
mearg[ la funeraliile so\ului unei colege, i-a §uierat `ngrozit mamei mele, care-l `nso\ea: E la vedere! Ce reac\ii
similare la culturi diferite! Ceylan era curios dac[ se face a§a `n continuare. I-am explicat c[, `n afar[ de cei care mor
peste grani\e (vezi pelicula «Cealalt[ Irina»), sau au ei dorin\a expres[, pentru c[ au trecut printr-o lung[ suferin\[ §i
nu vor s[ §i-i aminteasc[ lumea de ei a§a, da. La ortodoc§i intr[ `n obicei. Asta ca s[ fie poate un fel de continuare la
«A fost odat[ `n Anatolia» unde se caut[ o victim[ care tocmai c[ va fi dezgropat[! Sesiunea a `nceput cu o `ntrebare
a unei mari cinefile, colosala actri\[ Mariana Mihu\, care a vrut o precizare despre final, recunosc]nd cinstit c[ nu a
`n\eles. I s-a ridicat astfel mingea la plasa lui Bilge, care ne-a `mp[rt[§it pasiunea sa pentru ambiguit[\i §i cu
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c]t[ migal[ se construiesc, §i cum se poate g[si un r[spuns prin puzderia de detalii. A fost fascinant cum fiecare a
venit cu c]te o variant[, cam toate potrivindu-se, c[ci creatorul vrea un rol activ al publicului! Ne-a dest[inuit §i
pasiunea lui pentru fotografie, despre care din toat[ sala doar Cristina Bazavan §tia (am fost m]ndr[ §i geloas[ pe
`ntrebare). Astfel, am aflat despre p[rin\ii autorului, at]t de diferi\i, de un tat[ sihastru aproape, §i care §i-a l[sat
familia la Istanbul §i el a continuat s[ tr[iasc[ la \ar[, cum tot ce era tragic `n via\a sa povestea cu z]mbetul pe buze,
ba chiar r]z]nd, `n vreme ce mama o f[cea cu lacrimi `n ochi. C[ i-a §i filmat pe am]ndoi (prin fa\a ochilor mi-a trecut
«Constantin §i Elena» documentarul despre bunici, semnat de Andrei D[sc[lescu) §i tare mi-a§ fi dorit s[-i v[d pe cei
care i-au dat via\[ pe 26 ianuarie 1959 (oare `§i mai aminte§te cineva c[ era data de na§tere a dictatorului autohton?
C]t de `n§el[toare pot fi asemenea coinciden\e!), acestui original pasionat de cinema, un mare admirator al «Mor\ii
Domnului L[z[rescu», care ne-a `nv[\at ceva esen\ial, §i anume c[ acela§i film ni se poate p[rea extrem de prost §i
s[-l abandon[m dup[ vreo 20 de minute, lui `nt]mpl]ndu-i-se asta cu «Solaris-ul» lui Tarkovski, pe care mai apoi l-a
g[sit genial. C[ percep\ia depinde de starea noastr[ sufleteasc[ §i nu numai de o cultur[ cinematografic[
(mul\umesc voluntara Alexandra, tu ai creat prin `ntrebarea ta un moment de gra\ie la final). Pe parcurs am mai aflat
§i de entuziasmul turcului pentru actorii no§tri §i teoria despre actorul profesionist dispus s[ trag[ §i 50 de duble, `n
vreme ce un amator g[se§te c[ totul e perfect din prima! Ar mai fi §i problema recurent[ a celui dispus s[-§i asume
o vin[ `n locul celuilalt §i ideea c[ ar vrea s[ fac[ o coproduc\ie §i cu noi, probabil cu Cristi Puiu, c[ci a§a sufer[ §i
directorul CNC-ului, Eugen ±erb[nescu.
C[ pomeneam de personaje reale de ast[ dat[, am `nt]lnit un pu§ti, aici la micul dejun, de doar c]\iva ani§ori, §i
care avea ni§te ochi alba§tri minuna\i. L-am `ntrebat cum `l cheam[ §i r[spunsul a fost… Eu. Numele lui era Victor.
Am cerut imediat explica\ia psihanalistului §i am aflat c[ b[ie\elul se crede, nici mai mult, nici mai pu\in dec]t,
Dumnezeu…
~n miez de noapte, spre vil[ am dat de un beagle tricolor cu nume cinematografic: Boogie. Sem[na leit cu cel cu
uniform[ de vame§, din aeroportul din Auckland, pe care, f[c]nd impruden\a s[-l m]ng]i, am devenit suspect[ §i,
prin urmare, mi-a fost cotrob[it tot bagajul!
Vineri, `n programe paralele, un zbor de poveste cu monomotorul Rebel!
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CU DOAMNA MARIANA MIHU|
±I MARIUS MANOLE, ~N ZBOR,
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eri am descoperit c[ Irina Margareta Nistor este foarte pasionat[ de zbor. A zburat cu tot ce se putea zbura
(inclusiv cu balonul), a fost la un pas s[ dea la facultatea de Aerospa\iale §i… i-ar pl[cea s[ tr[iasc[ `ntr-un avion.
Am aflat asta c]nd am fost invitat[ s[ fac un tur cu un avion utilitar deasupra Deltei, `ntr-o companie onorant[:
doamna Mariana Mihu\, Marcela Motoc (actri\a de origine rom]n[ care locuie§te `n Fran\a), Tudor Patapievici (fiul lui
H.R. Patapievici) §i Marius Manole (actor al Teatrului Na\ional Bucure§ti). Eram to\i invita\i de Irina Margareta Nistor,
care e prieten[ cu Ma Mi, un pilot care zboar[ de 50 de ani.
~n avion, care p[rea extras de pe platourile de filmare ale unei pove§ti dintre cele dou[ r[zboaie mondiale, putea
urca un singur pasager al[turi de pilot, iar excursiile de 5 minute pe deasupra m[rii au fost, pentru mine, ni§te
minunate lec\ii de caracter.
*
Prima care a vrut s[ se urce `n avion a fost doamna Mariana Mihu\. C]nd filmam §i `i f[ceam fotografii, r]deam
spun]nd c[ nimeni nu o s[ cread[ c[ sunt pe bune; par ca §i cum ar fi pe platoul de filmare a unei noi pelicule. D]nsa
z]mbea cu distinc\ie §i st[tea al[turi de pilot cu elegan\a unei regine.
C]nd avionul era deasupra m[rii, Marius Manole a exclamat:
“Vezi, de asta e d]nsa una dintre cele mai mari actri\e ale Rom]niei. Are curajul de a face prima lucrurile,
asum]ndu-§i riscurile.”
C]nd a cobor]t doamna Mihu\ §i i-am spus minunata observa\ie a lui Marius, ne-a replicat cu umor amestecat cu
modestie: “Din disperare, ca s[ scap”. ±i ne-a z]mbit din nou.
*
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Marius Manole a avut §i el lec\ia lui pe parcursul zborului. La `nceput `i era team[, doamna Mihu\ `i explicase unde
pe traseu sunt mici vibra\ii ale avionului, iar c]nd pilotul l-a `ntrebat “vre\i s[ conduce\i dvs?”, Marius a r[spuns:
“Aoleoo, v[ rog eu, nu… abia ce am avut curaj s[ m[ sui”.
Dar, dup[ 5 minute de zbor, c]nd s-a dat jos, avea o colec\ie impresionant[ de fotografii §i filmule\e. Ca s[ nu se
mai g]ndeasc[ la teama lui, se concentrase s[ filmeze §i s[ fotografieze. Ca pe scen[: ca s[ nu te mai g]nde§ti la ce-i
al t[u de acas[, te concentrezi pe rolul pe care-l ai.
*
Marcela Motoc a fost printre ultimii care a zburat §i… a fost singura care a avut curajul s[ preia maneta pilotului §i
s[ conduc[ avionul. A§ fi putut s[ intuiesc curajul §i partea de aventur[ aduc[toare de adrenalin[ din personalitatea
ei, `nc[ de “la sol” pe c]nd filma ateriz[rile tuturor. Mi-a spus atunci c[ femeile gre§esc c]nd `§i spun v]rsta mai mic[,
ar trebui s[ spun[ c[ au mult mai mul\i ani pentru ca b[rba\ii s[ fie uimi\i de c]t de bine arat[ la v]rste mari.
*
Zborul meu a fost o alt[ lec\ie. De sus, am v[zut locul `n care Dun[rea se vars[ `n mare.
Nu-s foarte prietenoase apele `ntre ele. Au culori diferite, au “energii diferite” §i, chiar dac[ se `ntrep[trund una cu
cealalt[, nu `nseamn[ c[ se §i contopesc: po\i vedea foarte clar, `ntr-o masivitate de ape, o dung[ fin[ care desparte
– `n primii metri de la v[rsarea canalului `n mare – Dun[rea de Marea Neagr[.
Ca `ntr-o iubire; suntem `mpreun[, dar este o linie distinct[ care separ[ “apele” noastre.
*
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~nt]mplarea de ieri a mai avut pentru mine §i o alt[ latur[. Pe c]nd a§teptam s[-mi vin[ r]ndul la o mini-curs[ pe
deasupra Deltei, m-am conversat cu Doamna Mariana Mihu\ despre piesele domniei sale. ~i explicam c]teva dintre
senza\iile pe care le-am tr[it la “~ngropa\i-m[ pe dup[ plint[” §i “Regele Lear”… am spus ceva (e privat, nu voi scrie
aici), eram cumva emo\ionat[ §i vulnerabil[ (vorbeam despre ce m-a emo\ionat pe mine §i se `n\elegea implicit c]te
ceva din mine) §i doamna Mihu\ m-a luat imediat `n bra\e. Iar aceast[ `mbr[\i§are mi s-a p[rut unul dintre cele mai
emo\ionante §i mai speciale cadouri din via\a mea.
*
Anul [sta, de la Anonimul eu plec nu doar cu amintirea unor filme frumoase §i a unor conversa\ii delicioase, ci §i
cu o parte din generozitatea Irinei Margareta Nistor, care `mparte `n fiecare an bucuria ei de a zbura cu prietenii, plus
cu emo\ia pe care `nc[ o mai simt de la `mbr[\i§area doamnei Mihu\.
*
(Iar toate astea, mi s-au `nt]mplat – §i mie, §i lui Marius – gra\ie unei z]ne bune… dar ea nu vrea s[ `i spunem
numele… v[ spun `ns[ c[ are – ca toate z]nele speciale – cei mai turcoaz ochi din lume).
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umva, `ntr-un fel pe care nu-l pot explica, Anonimul ne transform[ pe to\i `n ni§te oameni simpli. Nu
mai suntem reprezentan\ii nim[nui, nu ne mai identific[m prin ceea ce facem zi de zi, r[m]nem doar noi §i felul `n
care §tim s[ interac\ion[m `ntre noi. Actorii coboar[ de pe scen[ §i se a§az[ la cafea l]ng[ tine, organizatorii
festivalului `§i trag sufletul la o pr[jitur[, regizorii `\i povestesc la o bere despre filmul lor sau po\i lua desertul l]ng[
masa lui Horia Roman Patapievici, ascult]nd `mpreun[ un cvartet care c]nt[ Mozart la trei metri dep[rtare.
Miruna Berescu e organizator principal al festivalului. N-a§ putea s[ v[ spun ce v]rst[ are, mie mi se pare f[r[
v]rst[. E t]n[r[, asta §tiu sigur, §i cred c[ a§a va r[m]ne toat[ via\a. C]nd vorbe§te despre Anonimul, despre filme,
despre oameni, despre spectatori, se lumineaz[. ~ns[ atunci c]nd vorbe§te despre atmosfera din interiorul
camping-ului, parc[ prinde via\[. Ieri a povestit cum a ajuns acolo, la corturi, cu invita\ii la proiec\iile din Green
Village §i i se citea `n ochi bucuria c]nd povestea despre z]mbetele oamenilor abia trezi\i, cu ochii lipi\i, dar `nc]nta\i
de oaspe\i.
Doamna Irina Nistor a fost unul dintre oamenii care mi-au f[cut via\a mai frumoas[ pe vremea c]nd la televizor
aveam dou[ ore de emisie, §i alea pline de “realiz[rile” regimului. Ieri ne-a povestit, cu emo\ie §i nostalgie, despre
felul `n care intra `n povestea fiec[rui film pe care `l traducea (iar traducerile se f[ceau “on the spot”, chestie pe care
n-am §tiut-o p]n[ ieri) pentru c[ altfel nu putea s[ transmit[ emo\ie. ±i emo\iile sunt cele care `i guverneaz[ mare
parte din ac\iuni, pentru c[ un om cu z]mbetul §i c[ldura d]nsei nu poate fi dec]t foarte emotiv.
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M[ g]ndesc cu emo\ie la `nt]lnirea de ieri cu Florin Piersic Jr. Nu mi-am imaginat niciodat[ c[ pot sta relaxat[, la
un suc §i o pr[jitur[, cu unul dintre cei mai carismatici actori rom]ni. Bine, multe nu mi-am putut eu imagina c[ mi
se vor `nt]mpla, `ns[ via\a mea c[p[ta file de poveste or[ dup[ or[. L-am `ntrebat cum s-ar prezenta el dac[ ar
ajunge `ntr-un sat uitat de lume, `n fa\a unor oameni care nu §tiu cine e §i ce face. Mi-a spus, z]mbind §i cu o
sinceritate debordant[, c[ nu s-ar pune niciodat[ `ntr-o asemenea situa\ie. ±i mi-a mai spus c[ adev[rata disciplin[
a unui actor se vede atunci c]nd face film, pentru c[ doar acelea sunt momentele `n care trebuie s[ §tii s[ intri `n
personaj, indiferent de ora matinal[ la care `ncepi film[rile. Iar cuvintele sunt pu\ine §i seci pentru a descrie c[ldura
cu care ni§te str[ini §i-au `mp[rt[§it g]nduri.
Am devenit o anonim[ asear[, pe malul m[rii, c]nd Daniel Wetherell, un t]n[r regizor norvegian, mi-a povestit
despre via\a lui `n Rom]nia, care dureaz[ de vreo lun[ §i de care, surprinz[tor, nu s-a s[turat. Am `mp[r\it cu el ploaia
de stele, nisipul, valurile §i drumul `napoi spre Green Village. M-am minunat de ambi\ia cu care `§i dore§te s[ `nve\e
rom]na, o limb[ pe care mul\i dintre rom]ni o arunc[ la gunoi. Doi anonimi `mp[r\ind g]nduri `n miez de noapte, `n
atmosfera fermecat[ a valurilor care se sparg de plaj[.
La Anonimul sunt oameni, veghea\i de luna-felinar care le `ndrum[ g]ndurile `n aceea§i direc\ie, departe de
actorie, de film, de teatru, de munc[, de realitate. Ni§te oameni liberi
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iminea\a, pân[ s[ ajung la micul dejun §i s[ iau prima cafea, merg ca prin vis printre c[su\ele de la
Green Village. Avem deja masa noastr[ unde ne strângem to\i cu laptopurile, cu telefoanele, cu \ig[rile §i cu
pove§tile de peste zi. Cristina este mereu entuziast[ de ceva, cu Nebuloasa nu ai ce vorbi atunci când scrie (î§i
retrage sim\urile din mediul înconjur[tor), Bogdan e ca un argint viu, Ana-Maria are emo\ii pentru urm[torul interviu,
de obicei cu vreun actor mare prezent la ANONIMUL, iar Marius Manole - care ni s-a al[turat în ultimele zile - este
plin de pove§ti care te las[ cu gura c[scat[.
Uneori r[mân la mas[, iar alteori îmi iau cafeaua la pachet. Pentru a o savura pe teras[ la mine, preg[tindu-mi
urm[torul articol.
Ieri, dup[ micul dejun, ni s-au al[turat Irina Margareta Nistor, Florin Piersic Jr. §i Miruna Berescu. Imagineaz[-\i o
mas[ mare unde dintr-un cap[t s[reau întreb[rile §i nel[muririle, iar dintr-un altul se întorceau r[spunsurile,
pove§tile §i confesiunile.
Florin vorbe§te încet, f[r[ vreun calcul §i nu pentru a-§i m[sura cuvintele. Vorbe§te atât de lent încât ai impresia
c[ fiecare cuvânt se potrive§te în aer cu starea lui emo\ional[ §i cu sensibilitatea pe care nu §i-o poate ascunde în
fiecare gest. Dac[ nu i-a pl[cut cutare film, nu are nicio re\inere s[ o spun[. Neuitând, din când în când, s[
zâmbeasc[ întorcându-se c[tre Irina Nistor:
"Desigur, aici, doamna Nistor poate s[ m[ contrazic[."
Întrebat care îi sunt planurile de viitor, ne-a spus c[ nu se mai imagineaz[ jucând în filme, acum îl preocup[ mai
mult scrisul, îns[, în urma unei provoc[ri, nu a ezitat s[ caute un subiect §i s[ fac[ un scurt metraj pe loc.
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Miruna, printre r[spunsurile celorlal\i §i printre r[spunsurile ei, §i-a cerut voie s[ mai guste din când în când din
pr[jiturile de pe mas[, cu aerul juc[u§ §i serios al unei adolescente. Este directoarea Festivalului ANONIMUL de 8
ani, §i-a crescut propria echip[, munce§te enorm §i §tie s[ se comporte §i ca o gazd[, §i ca o prieten[.
Mi-a pl[cut mult de aceast[ femeie pentru c[, dincolo de entuziasmul pentru tot ce înseamn[ film §i propriul
festival, se simte aerul unui profesionist într-o ni§[ care abund[ de multe ori doar de pasiuni §i idei.
Dup[ 8 ani de ANONIMUL, publicul care vine aici s-a schimbat, e mai receptiv la filmele române§ti §i mai îndr[zne\
în asumarea propriilor gusturi.
Ne-a povestit o anecdot[ reprezentativ[ pentru anii anteriori. Cineva se duce la film la Mall §i, cump[rându-§i
bilet, este aten\ionat comp[timitor de casier[ în felul urm[tor: "±ti\i, este un film românesc..."
Irina Margareta Nistor ne-a povestit despre valoarea educativ[ a filmelor bune, îns[ nu crede în filmele cu rol pur
didactic. Apreciaz[ profesorii care invit[ elevii §i studen\ii s[ mearg[ la cinema §i crede c[ o cultur[ cinematografic[
trebuie dublat[ de o pasiune pentru literatur[.
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Irina Margareta Nistor

GUARDA CHE LUNA,
GUARDA CHE MARE

BY VODAFONE BUZZ ON SUNDAY,
AUGUST 14, 2011 AT 3:59AM
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ra pe vremuri o melodie italieneasc[ §i a§a începea «Uite ce lun[, uite ce mare», §i mi-am amintit brusc
asear[, când, dup[ 8 ani n-a mai fost cina «di pi plaj[» cum zice frumoasa noastr[ ro§cat[, cu o coam[ de leu §i o
voce de înger: Livia, ci de pe peluz[, (chiar mai bine, dup[ cum remarca, pe bun[ dreptate, Maestrul Rebengiuc,
pentru c[ e drept c[ era romantic, dar cu nisipul care ne-ar fi invadat de pretutindeni, am fi fost ca în filmul japonez)
la lumin[ de f[clii, cu o muzic[ dumnezeiasc[, a Cvartetului Ambiance, (constanta absolut[ a mini-vacan\ei
cinematografice), care chiar a creat o atmosfer[ de un rafinament pour les connaisseurs, ba chiar §i pentru mai
pu\inii cunosc[tori, (fire§te existând §i excep\ii vorb[re\e, dar chiar §i în Delt[, nu exist[ p[dure f[r[ usc[turi)!
Astrul nop\ii, aproape plin, s-a desc[tu§at din norii cât se poate de picturali, de p[strat ca amintire, §i nu de
fotografiat, dup[ cum remarca Mihaela, expert[ în aceast[ subtil[ art[. Totul p[rea c[ e ca un nou început, precum
Concertul de la Viena, în mai bine, cât s[ pornim într-un nou an universitar sau într-o nou[ gril[ de programe radio
ori TV, cu un îndemn §i un semn de bun augur. Era momentul de lini§te, dup[ o zi plin[ de peripe\ii, în parte
provocate de mine §i de imensa mea pasiune pentru zbor. «Mami», instructorul care oricând ar putea deveni
personaj de film, îmi l[sase mân[ liber[ s[ invit câ\iva oameni dragi, într-o c[l[torie la peste 500 de metri, cu avionul
s[u argintiu, monomotor, pe care singur §i l-a construit §i `n care î§i ofer[ câteva momente de fericire absolut[,
irepetabil[.
Cu siguran\[ c[ va fi mai ceva ca la Kurosawa. Vom povesti fiecare din unghiul nostru de vedere. Am pornit spre
plaj[, într-un cadru de Fellini, (doar c[ la început am luat trocariciul, §i unui pu§ti i-a zburat p[l[ria ca Domnului Goe,
doar c[ nu aveam semnal de alarm[ §i un strig[t de oprire a fost suficient), cu actori celebri §i civili, mai mult sau mai
pu\in dornici de senza\ii tari. Mariana Mihu\ a fost prima §i entuziasmul ei ne-a f[cut §i mai mult[ poft[. O adev[rat[
Amelia Erhart, o adev[rat[ stea c[l[uzitoare.
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Marius Manole era tot cu trac (lui §i în automobil îi e cam fric[, d-ap[i s[ se ridice de la sol). Puterea exemplului e
îns[ mai tare ca teama, §i uite a§a o s[ se vindece de angoase, ca de altfel §i Philippe, un francez aterizat de ceva ani
pe la noi, întruchiparea modern[ a lui Napoleon, dar §i a lui Truffaut, care lua calmante la cursele de linie, iar acum a
planat inclusiv cu Micul Prin\, Sacha, de numai 3 ani§ori, spre disperarea unei m[mici, Irina, care mai apoi a v[zut §i
ea cum e. Marcela §i Cristina au fost de-a dreptul fascinate, iar bucuria de a face pe cineva fericit e f[r[ egal. Tudor
Patapievici, angelicul student la Arhitectur[, a cunoscut §i el botezul aerului cu acest tip de aparat zbur[tor
minunat, §i m-am gândit c[ a§a a început §i Sir Norman Foster, cel mai mare §i mai original constructor al lumii
(probabil c[-l §ti\i din documentarul de la DaKino XX). La rândul meu am §i pilotat un pic, mi-am amintit cum s[ fiu
mereu cu ochii pe orizont (ceea ce n-ar strica nici în via\[), s[ fac mi§c[ri de man§[ delicate §i s[ urm[resc mereu
indiciile de pe bord, §i cum de briza n[valnic[ scapi de îndat[ ce te dep[rtezi îndeajuns de P[mânt. Ca de fiecare
dat[, am promis c[ o s[ m[ \in de un curs serios, ceea ce declar de câteva veri încoace, dar timpul pare s[ intre la ap[
la Bucure§ti, se contract[ brusc, §i iar se face luna august.
Ca s[ fie racord cu tot ce ne-au preg[tit organizatorii, tot în aceast[ zi de vineri a fost §i «C[l[toria în lun[», nu a lui
Melies, ci una imaginat[ de un brazilian, dar §i scurt metrajul venit din Norvegia, «Eppy Maurry», cu un c[lu\ §i un
actor de Oscar, blândul patruped fiind o rud[ îndep[rtat[ a celor de la Sfântu Gheorghe, deveni\i «motor» de taxi,
pentru nea Mircea §i blondul nepo\el de 14 ani, Alex, care deja §tia ce film va fi la «Anonimul», în închidere §i de-abia
a§teapt[ s[ vad[ Miezul de noapte la Paris. Doar era §i el în bran§[, cu o alt[ tr[suric[, una ro§ie, când nu bate vântul
prea tare, e primul la film[ri. O s[ urm[rim mai atent reclamele eco de-acum înainte.

ANONIMUL
SF}NTU
GHEORGHE
8-14 AUGUST
2011

ZIUA
7:
Luni, 15 august

ANONIMUL
SF}NTU
GHEORGHE
8-14 AUGUST
2011

Irina Margareta Nistor

ANONIMUL FEMININ

BY VODAFONE BUZZ ON MONDAY,
AUGUST 15, 2011 AT 9:28PM
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âmb[t[ seara, când înc[ num[ram voturile §i a§teptam s[ vedem cine o s[ ia trofeul, nu ne-am dat
seama c[ avea s[ fie un palmares predominant feminin.
Lumea s-a adunat în camping mai numeroas[ ca niciodat[, §i pe scen[ a urcat energicul Florin Piersic Junior, un
MC, un maestru de ceremonii atipic dar cu enorm lipici la public, chiar §i la cel mai afumat (fire§te ca s[ fie în ton cu
pe§tele din partea locului). Figuran\ii au intrat în joc, cu ga§ca lor cu tot, §i pe bun[ dreptate ne întrebam cum va fi
când va sui pe scen[ Horia Roman Patapievici, care vorba-aceea, era din alt film!
Dar la Sfântu Gheorghe, merge un cocteil, fie §i unul rafinat §i scump ca ochii din cap la snoaba cafenea în mijlocul
satului c[reia îi zice… Visconti (pe care mi-o semnalase, ca o curiozitate acum câ\iva ani, R[zvan R[dulescu,
regizorul §i de data asta co-scenaristul la bulg[rescul «Ad[postul», preferatul lui Ceyan §i al prietenului s[u la
cataram[, Mehmet) ori un storceag, un bor§ pesc[resc care poate avea mai multe feluri de pe§te (cum numai Emilia
§tie s[ fac[)…
Am fost tare bucuroas[ când am constatat c[ m[car dou[ dintre preferatele mele au fost §i ale publicului, unul
extrem de neomogen, de la vârst[ la educa\ie de acas[ §i de la §coal[. Poate c[ tocmai punctul comun e cinema-ul,
mai lung sau mai scurt.
Cel mai bun scurtmetraj de anima\ie a r[mas în România. El a fost adjudecat de GROWING, (suntem destul de
patrio\i la votat §i vrem filme autohtone mai ales în festivaluri, c[ci la mall mai greu îi alegem pe ai no§tri când exist[
ispita american[). Regia acestei istorii a vie\ii spuse concis, precis §i în alb-negru îi apar\ine Roxanei Ben\u, care în
via\a de toate zilele nu-i cel mai bun comunicator din lume, spre deosebire de Andrei Dobrescu, care §tie s[-§i vând[
marfa, e interesat s[ afle ce impresie a l[sat §i dispus, cu perseveren\[, s[-§i prezinte înc[ o dat[ crea\ia, care era deja
oricum selectat[. Doar pe scen[ s-a emo\ionat când bloggerii acredita\i i-au dat un premiu simbolic pentru un vis
împlinit, cum a venit el, mai întâi, cu mul\i ani în urm[ la festival, cu cortul §i a ajuns în competi\ie, cu un excelent
scenariu impecabil filmat, dup[ o idee a lui Copel Moscu, despre Who’s Who, cei care te asasineaz[ cu diplome §i
întreb[ri, când de fapt nu vor decât s[ scoat[ o carte pe banii unor naivi, de la care fire§te s[ le r[mân[ §i lor ceva
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(mai mult!) La scurt metraje de fic\iune a fost adjudecat de c[tre public WINTER FROG, mai precis GRENOUILLE
D’HIVER, c[ci venea din Fran\a, o povestioar[ înduio§[toare, jucat[ de marele Gérard Depardieu, care n-a f[cut deloc
mofturi, la filmare, cum s-ar putea crede, mai ales fiind vorba de un tân[r regizor, Slony Sow. Autorul, prezent deja,
purta un tricou cu num[rul 9, cu gândul poate la urm[toarea edi\ie, §i care cu pu\in înainte de premii era deja
extrem de trist c[ trebuie s[ plece din Delt[, §i fire§te nu i-am putut spune ce surpriz[ îl a§tepta în doar câteva
minute, ci ambiguu, i-am replicat c[ poate c[ nu e chiar a§a de trist! Întâmplarea spus[ cu §arm §i mister are iubire,
o degustare de vinuri, Muntele Fuji §i Poarta spre Paradis, a§a cum §i-o imagineaz[ japonezii §i mai ales o supersti\ie
local[: dac[ vezi o broscu\[ iarna, e semn de via\[ ve§nic[. Deocamdat[ a fost un semn de reu§it[ §i i-a purtat noroc
realizatorului.
Premiul Ovidiu Bose Pa§tin[ (imaginat de Funda\ia Anonimul, în amintirea unui creator de cinema, plecat prea
curând la stele) §i oferit de Funda\ia Soros, cea care are §i ea programe pe documentare §i a prezentat o pelicul[
despre fo§tii bursieri §i interesantele lor puncte de vedere, apropo de întoarcerea sau neîntoarcerea în \ar[, a
acordat 1000 de dolari Irinei Vasilyeva, din Rusia, pentru KILL YOUR BILL, un Tarantino, cu gândacul care poate
deveni cel mai bun prieten al omului (doar pe ecran). Trofeul ANONIMUL 2011 s-a acordat peliculei CASA/ THE
HOUSE/ DOM, al slovacei (pur[ coinciden\[ cu na\ionalitatea selec\ionerei Ludmila Cvikova) ZUZANA LIOVA. O
familie contemporan[, care poate fi oriunde situat[ pe lumea asta, cu un tat[ sever, §i dou[ fiice, (§i o rela\ie
analizabil[ psihanalitic, prin prisma unui complex al lui Oedip ) una mai rebel[ ca alta, cea mare deja m[ritat[ §i cu
doi copii, cea mic[, în ultimul an de liceu, îndr[gostit[ de un partener cu probleme, idil[ par\ial imposibil[ pentru
care regizoarea nu vede decât o solu\ie, pe care n-am s[ v-o dezv[lui pentru c[ mai pute\i înc[ vedea acest film care
mi-a pl[cut enorm, pentru c[ldura §i firescul s[u, la Muzeul |[ranului Român, dup[ 23 august.
Noaptea a continuat cu splendidul foc de artificii, pe în[l\[toarea melodie Alegria, într-un cadru de o sublim[
poezie, cu luna plin[ în centrul unei cascade de culori!
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Oltea Zambori

ANONIMUL CARE
SCHIMB{ VIE|I

BY VODAFONE BUZZ ON TUESDAY,
AUGUST 16, 2011 AT 1:02PM

ANONIMUL
SF}NTU
GHEORGHE
8-14 AUGUST
2011

U

ltima zi a Anonimului a fost plin[ de emo\ii. Pentru mine. Am v[zut pentru prima oar[ Delta §i Marea
la o distan\[ de 5 minute una de cealalt[ (le mai v[zusem, dar separat, niciodat[ `mpreun[), am suspinat romantic
la vederea nuferilor din rezerva\ia Deltei §i am fost un copil care a ar[tat `ntr-una cu degetul spre p[s[rile de tot soiul
care `§i luau zborul din stuf[ri§.
Magic a fost momentul `n care m-am luat de m]n[ cu Z]na Bun[ §i am fugit `nspre valurile m[rii, `mbr[cate, dar
goale de orice g]nd, de orice sup[rare §i ne-am aruncat `n ap[ de parc[ ne-am fi a§teptat ca ea s[ ne spele cu totul
§i s[ ne cur[\[m de tot ce e r[u `n jurul nostru. A fost un moment at]t de frumos `nc]t sunt convins[ c[ n-o s[ se
§tearg[ prea cur]nd din amintirea mea.
~n drum spre Sf]ntu Gheorghe, am v[zut ni§te broa§te st]nd la soare pe frunzele de nuferi §i eram cu g]ndul la
scurt metrajul “Winter Frog”, `n regia lui Slony Sow, cu Gérard Depardieu `n rolul principal. ~n film, broasca reprezenta
norocul, iar legenda spunea c[ dac[ vezi o broasc[ `n anotimpul rece, `nseamn[ c[ vei avea noroc toat[ via\a. Ei, la
noi nu a fost anotimpul rece, dar mi s-a p[rut c[ un fel de pecete pe prietenia minunat[ pe care am creat-o `mpreun[
cu acest mic grup de oameni deosebi\i.
Confirmarea c[ acest film nu mi-a r[mas `n minte degeaba a venit seara, la decernarea premiilor, c]nd Winter Frog
a c]§tigat premiul publicului pentru scurt-metraj de fic\iune, semn c[ broasca noastr[ norocoas[ a adus acela§i
noroc §i regizorului francez, care a luminat toat[ scena cu fericirea lui c]nd a mers s[-§i ridice premiul.
Un alt moment frumos §i emo\ionant (de§i al\ii ar zice c[ nu e chiar a§a mare lucru) a fost atunci c]nd, dup[ festivitate, Daniel Wetherell, un t]n[r regizor din Norvegia, i-a mul\umit doamnei Irina Nistor pentru invita\ia la festival.
Doamna, cu farmecul ei tran§ant, i-a spus, simplu: “Daniel, you’re welcome, but it’s not you, it’s your film, your
talent.” Sunt convins[ c[ pentru t]n[rul de doar 23 de ani a fost momentul `n care §i-a dat seama c[ trebuie s[
continue s[ fac[ exact ceea ce face acum: regie de film. ±tiu asta sigur, pentru c[, pu\in mai t]rziu, mi-a spus c[ nu
era foarte convins c[ trebuie s[ continue, dar cuvintele Irinei Nistor l-au bucurat peste m[sur[.
Asta `nseamn[ Anonimul: cei mici se fac mari, dintr-o dat[, iar cei mari sunt acolo pentru a-i sprijini §i `ndruma. Iar
eu am fost o p[g]n[ care s-a infiltrat `n aceast[ lume magic[ pentru c]teva zile. ±i mai vreau.

ANONIMUL
SF}NTU
GHEORGHE
8-14 AUGUST
2011

MARIUS MANOLE
BLOGGER, GUEST ARTIST
www.mariusmanole.ro

Sâmb[t[, 13 august 2011

Prezent pentru ultimele 3 zile de festival, Marius Manole (actor Teatrul Na\ional "I.L.Caragiale" Bucure§ti, invitat
ca actor `ntr-unul din filmele din competi\ie) s-a al[turat echipei de coresponden\i Vodafone Buzz §i a `nceput s[ `§i
povesteasc[ §i el, cu emo\ie, experien\ele pe care le-a tr[it `n zilele de ANONIMUL.
Marius Manole §i-a lansat blogul www.mariusmanole.ro `n luna iulie §i are deja aproape 1000 de vizitatori unici/zi.
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Sunt locuri `n care nu vrei s[ ajungi niciodat[. Locuri `n care, crezi tu, nu ai ce cauta. A§a era pentru mine festivalul de film Anonimul din Delt[.
Departe de mine g]ndul c[ vreodat[ am s[ pot s[ particip oficial la un festival de film. Auzisem de mult de acest festival, care `mi p[rea extrem
de interesant, dar cum eu nu prea fac film, nu m-am g]ndit c[ am s[ fiu §i eu invitat. Dar cum via\a `\i demonstreaz[ c[ nu §tii nimic din ce
urmeaz[ s[ \i se `nt]mple, iat[-m[ `n Delt[, invitat oficial la primul meu festival de film. E incredibil c]t de frumos poate s[ fie. De la faptul c[ vezi
filme din toat[ lumea, p]n[ la faptul c[ am `nceput s[ cunosc bloggeri care sunt veni\i aici s[ sus\in[ festivalul. ±i fac o treab[ foarte bun[,
crede\i-m[.
±i cum e `n via\[, atunci c]nd nu vrei s[ te duci undeva, tocmai atunci \i se `nt]mpl[ cele mai frumoase lucruri. Ast[zi a fost o chestie pe care
nu am s-o uit toat[ via\a mea. Eu nu pot merge nici cu ma§ina, nu mai zic de avion §i alte chestii, c[ mi-e foarte fric[. ±i totu§i, am fost invita\i de
c[tre doamna Irina Margareta Nistor s[ facem o plimbare cu un elicopter utilitar, deasupra Deltei. Emo\iile erau foarte mari, cel pu\in pentru
mine. Cea care a zburat prima a fost doamna Mariana Mihu\. Nu a avut nicio problem[. Apoi, fiecare pe r]nd ne-am suit §i am c[l[torit
aproximativ zece minute. Zece minute pot p[rea o via\[. Uneori. A fost una dintre cele mai frumoase experien\e din via\a mea. Pe un v]nt
incredibil, am zburat deasupra m[rii §i mi s-a p[rut c[ pot `ntinde m]na §i c[ pot atinge norii. Sincer, nu am crezut c[ o s[ am at]t de mult curaj,
dar omul poate fi capabil de foarte multe, mai ales c]nd are un exemplu bun. Cu mine au mai fost Cristina Bazavan, Tudor Patapievici, Irina
Nistor, Marcela Motoc §i doi francezi. Aveau un copil c[ruia noi i-am spus Micul prin\. A zburat §i el `mpreun[ cu tat[l lui. Spune\i §i voi dac[ nu-i
a§a...
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Botezul meu la Anonimul
V-am povestit despre festivalul Anonimul, c[ nu am vrut s[ merg §i am sf]r§it prin a m[ `ndr[gosti iremediabil de el. V-am ar[tat poze f[cute
`n timpul aventurii noastre cu Cristina Bazavan, Mariana Mihu\, Sa§a, Filip §i cele dou[ Irine. Nu am apucat s[ v[ `mp[rt[§esc p[rerea mea despre
excursia cu barca pe delt[ cu noii mei prieteni.
Trei ore `n care am avut acces la lumea miraculoas[ din delt[. Ghid ne-a fost Vlad Tulceanu, iar noi nu am fost tocmai cumin\i §i ne-am aruncat
`n mare `mbr[ca\i. Exact a§a cum f[ceam c]nd eram liceeni. ±i ne-am bucurat tare c[ nu am pierdut curajul de la 17 ani. S[ pleci de la Dun[re §i
`n 5 minute s[ intri `n mare, e o chestie incredibil[. O dup[-amiaz[ lini§tit[, dup[ care am luat masa `n sat. ±i de data asta am avut noroc. Am
nimerit `n casa, mai exact `n curtea, unor oameni tare dr[gu\i. ±i doamna Mi\a a g[tit pentru noi.
***
Salat[ de pe§te marinat, bor§ de pe§te §i pe§te pr[jit cu m[m[ligu\[ §i mujdei de usturoi. Nu v[ pot spune ce bun[tate rar[. Plus \uic[ de
prune, produc\ie proprie. Din care am gustat `ns[ foarte pu\in :)) Dac[ ajunge\i la Sf]ntu Gheorghe, `n Delta Dun[rii, nu ocoli\i casa cu num[rul
136. V[ las §i un num[r de contact: 0749019801. Cazarea pe o zi, cu mas[ de pr]nz, 70 de lei. Crede\i-m[, nu o s[ v[ par[ r[u.
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E ora patru diminea\a §i eu sunt `nc[ treaz §i m[ g]ndesc c]t de frumos a fost ast[zi. Nu v[ povestesc despre cele dou[ scurtmetraje pe care
le-am avut `n festival. ±i acolo au fost emo\ii. Altfel, dar au fost. O zi minunat[ la sf]r§itul c[reia mi se pare c[ sunt fericit. Mul\umesc Irina
Margareta Nistor, Cristina Bazavan §i Z]na bun[. Ce vre\i? Tot omul are z]na lui bun[...:)) Sper.
Duminic[, 14 august 2011

Bor§ul de pe§te (genial)
Oricum vroiam s[ povestesc despre noii mei prieteni, bloggeri cu state vechi, nu ca mine, `ncep[tori. Nebuloasa din Timi§oara, pe care am
botezat-o Fabuloasa, Bogdan din Cluj,
AdiCiubotaru din Bucure§ti §i Z]na cea bun[ (ne-am `n\eles s[ nu-i dezv[luim numele). I-am `nt]lnit la Anonimul. Ei, bloggeri acredita\i, eu,
actor invitat §i blogger `ncep[tor. Bine`n\eles c[ m-am `ndr[gostit de ei §i nu i-am l[sat p]n[ nu m-au `nv[\at chestii folositoare. M[ a§teptam
s[ fie mai reticen\i. Ei bine, nu a fost deloc a§a. M-au primit `n grupul lor ca §i cum ne cuno§team de o via\[. Ne-am sim\it bine `mpreun[ ajuta\i
de "§efa noastr[" CristinaBazavan (pe care sunt foarte invidios).
Uite a§a am plecat din Delt[ cu 4 prieteni noi §i cu o groaz[ de amintiri. Mi-am f[cut botezul ca blogger §i am promis c[ o s[ m[ \in de treab[.
De promis am mai promis, dar de treab[ nu m-am \inut. Poate c[ acum, cu ajutorul lor, o s[ reu§esc.
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Mul\umim tuturor celor implica\i `n acest proiect – organizatorilor festivalului ANONIMUL §i mai ales Mirunei
Berescu, d-nei Irina Margareta Nistor pentru imensa pl[cere §i pentru extraordinara c[ldur[ cu care a ales s[ ne
`mp[rt[§easc[ impresii de festival, bloggerilor acredita\i la festival – Cristina Bazavan, Oltea Zambori §i Adrian
Ciubotaru pentru c[ au transmis, `n stiluri §i note diferite, atmosfera cinefil[ de la Sf]ntu Gheorghe, lui Marius
Manole, care s-a al[turat voluntar echipei Vodafone Buzz, lui Florin Piersic Jr., care a filmat §i editat un film de
scurt-metraj `ntr-o zi (Colors of the Wind), precum §i tuturor celor care au ales s[ ne fie al[turi, pe pagina noastr[ de
Facebook, pentru a citi §tiri §i cronici pe toat[ durata Festivalului de Film ANONIMUL, edi\ia a 8-a.
V[ a§tept[m pe to\i pe Vodafone Buzz – www.facebook.com/vodafonero – pagina oficial[ de Facebook a
companiei Vodafone Rom]nia.

