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Cel mai în vog= regizor [i scenarist european a copil=rit pe S=r=rie, a studiat la
„Cuza” [i a publicat în Opinia

Fenomenul
MUNGIU

Premiera filmului “Dup= dealuri” ar putea avea loc în toamn=, la Ia[i

de Radu }u]uianu

Cuvântul „mungiu” înseamn=
în limba turc= „lumân=rar”, iar
numele propriu Mungiu provine în
român= cel mai probabil de la un
str=mo[ al familiei, care f=cea lu -
mân=ri. Ie[eanul Cristian Mungiu
modeleaz= lumina proiectat= în
cinematografe, regizeaz= filme de-
spre tragi-comedia în care tr=im.

Noul val performant
Criticii de film descriu noua
direc]ie a cinematografiei ro mâ -
ne[ti din care face parte [i Cristian
Mungiu cu numele de „al patrulea
val regizoral“ sau mai simplu
„Noul Val“. Debutul cu filmul „Oc-
cident“ al lui Cristian Mungiu a
fost începutul de carier= pentru
fostul student de limba [i literatura
englez= al Universit=]ii „Alexandru
Ioan Cuza“. Absolvent în 1998 al
Academiei de Teatru [i Film din
Bucure[ti, Cristian Mungiu face
parte dintre „tinerii cinea[ti ro -
mâni“, care au  „intrat“ pe vârfurile
degetelor, dup= cum scria în 2003
criticul Valerian Sava: „sunt pu[i

imediat la col], iar a doua zi de
diminea]= sunt da]i afar= din cas=,
vorbesc de debutan]ii performan]i,
de cei care, lansându-[i primele
proiecte la concursurile din 1998-
2000 (Cristi Puiu, Cristian Mun -
giu, Radu Muntean [i Titus Mun -
tean), nici dup= cinci ani, în 2004,
nu vor fi în situa]ia de a-[i pre zen -
ta în premier= al doilea ópus. Nici
unul dintre ei!“

A supravie]uit
Prezicerile decanului criticilor
de film din România, Valerian
Sava, au fost infirmate, pân= la
urm=, de realiz=rile cinema to gra fi -
ce ale lui Cristian Mun giu. În 2007,
ie[eanul a câ[tigat Marele Premiu
„Palme d’Or“ la Festivalul de Film
de la Cannes [i premiul „Cel mai
bun regizor european“ pentru fil-
mul 4 luni, 3 s=pt=mâni [i 2 zile.
Cinci ani mai târziu, acela[i ie[ean a
primit Premiul pentru cel mai bun
scenariu la Cannes pentru filmul
„Dup= dealuri“. Scenariul „Din colo
de dealuri“ a câ[tigat anul trecut
1.188.000 lei la concursul organi-
zat de Centrul Na]ional al Cine-

matografiei. Mun -
giu a su pra vie]uit
unui mediu ostil,
care alt=dat= îi con-
damna pe ti nerii
 regizori la exil [i

t=cere. 
Cri ti cul de cin-

ema Valerian Sava
remarca în 2003:
„Poate al patrulea

val e deja mort. Poate
cu Cristi Puiu, cu
Mungiu [i cei doi
Muntean se [i în-

tâmpl= ce s-a în-
tâmplat cu filmo-

grafiile r=rite [i am-
putate ale lui Liviu Ciulei [i

Mircea S=ucan, cu cele ob-
struc]ionate, dac= nu com-
promise sau deturnate, ale
lui Iulian Mihu si Dan Pi]a,
de dragul unor Mircea
Dr=gan, Sergiu Nicolaescu [i

al mediocra]iei miriapodice su pra -
productive...“

Premii moldovene[ti
Cristian Mungiu s-a n=scut
pe 27 aprilie 1968, la Ia[i în fa-
milia medicului Costel Mungiu,
profesor universitar la UMF. Cris-
tian Mungiu a studiat limba [i lite -
ratura englez= [i american= [i a
lucrat o perioad= ca profesor în
Ia[i, precum [i ca ziarist [i mode -
rator la radio [i la televiziune. În
filmele sale, regizorul p=streaz=
leg=tura cu locul natal, ac]iunea
din Dup= dealuri desf=[urându-se
în Moldova, majoritatea actorilor
fiind ie[eni [i vorbind în film cu
accent moldovenesc. Cele dou=
actri]e principale, Cosmina Stra -
tan [i Cristina Flutur, ie[ence de
asemenea, au fost recompensate
la Cannes cu premiul pentru in-
terpretare feminin=.

Sclipitor, în englez=
Criticul de film Peter Bradshaw
a publicat în cotidianul britanic
The Guardian, o recenzie despre
ultimul film al lui Mungiu. „Regi-
zorul român a f=cut un portret
sclipitor [i însp=imânt=tor al ira -
]ionalit=]ii [i fricii din inima
neagr= a Europei“, spunea criticul
britanic. „Filmul lui Mungiu arat=
cum autorit=]ile seculare ale statu-

lui sunt la fel de vinovate: nimeni
nu vrea s= aib= grij= de Alina, [i las=
loc doar preotului [i exorcismului
s=u”. Dup= dealuri spune povestea
a dou= fete, Alina (Cristina Flutur)
[i Voichi]a (Cosmina Stratan), care
au crescut împreun= la orfelinat [i
s-au reg=sit apoi într-o m=n=stire
izolat= din România. Alina vrea s=
plece de acolo pentru a se stabili în
Germania [i î[i dore[te ca Voichi]a
s= vin= cu ea. Îns= Voichi]a este
ata[at= profund de via]a de la
m=n=stire. Atunci când Alina îl în-
frunt= pe preot, tân=ra este dus= la
spital, iar persoanele care o îngri-
jesc încep s= cread= c= este pose-
dat= de diavol.

Inspirat de acas=
Cristian Mungiu a fost inspi-

rat de romanul jurnalistic al Tati -
anei Niculescu Bran, despre m= -
n=s tirea T=nacu unde o femeie a
mu rit sub exorcizare, în 2005.
S=lile de cinema de la Cannes au
r=sunat la proiectarea filmului
Dup= dealuri, a fost pentru prima
dat= în acest an când o pelicul= a
stârnit controverse. Criticul Peter
Bradshaw aminte[te de flu ie r= tu -
rile [i comentariile cu voce tare de
la finalul filmului, lungmetraj de-
scris drept „o demonstra]ie teribil=
despre cum s=r=cia creeaz= un
spa]iu pe care frica ira]ional= tre-
buie s= îl umple“. În opinia lui
Cristian Mungiu, povestea real= a
incidentului de la Tanacu a fost
mai curând „o tragic= mostr= de
incompeten]=, lips= de respons-
abilitate [i conjuncturi nefericite”.

Filme pentru minte
Mungiu a fost de acord ca pre-
miera filmului „Dup= dealuri“ s=
aib= loc la Ia[i, în aceast= toamn=.
„Ne dorim s= fie în luna octombrie,
când sunt [i zilele Ia[ului, dar asta
r=mâne de discutat“, a afirmat Se-
bastian Buraga, purt=torul de cu-
vânt al Prim=riei ie[ene. Într-un
interviu pentru publica]ia Film Re-
porter, „lumân=rarul“ Mungiu î[i
afirm= speran]a c= un num=r cât
mai mare de credincio[i vor fi
curio[i s= vad= filmul [i s=-[i
formeze propria lor opinie despre
ce v=d. „Asta e chestiunea cea mai
important= de care vorbe[te filmul,
nevoia de a judeca [i ac]iona cu
propria ta minte [i nu altfel“.

Buget mic
Într-un Top 10 al celor mai bune
filme române[ti realizate din 1912
[i pân= în 2008, filmul 4,3,2 de Cris-
tian Mungiu ocupa locul al patrulea,
dup= Moartea domnului L=z=rescu,
P=durea spânzura]ilor [i Reconsti-
tuirea. Topul se baza pe voturile a
40 de critici români de film. Al pa-
trulea val regizoral se distinge, în
opinia criticului Valerian Sava, prin
filme realiste la timpul prezent, 
turnate cu buget mic, în trendul
unui „cinema al credin]ei, în egal=
m=sura liber de demagogia patrio-
tard=, ca [i de cea grotesc-nihilist=“.

Regizorul Mungiu, în timpul film=rilor: „Nu mi-ar pl=cea s=
lucrez dac= nu a[ avea controlul complet”


