APRES LE SILENCE - ROVANINA VIGNAL10:00:00.0010:00:08.21**:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.**11:35:44.17        1: *10:01:53.09  10:02:02.03*            Ceea ce nu e rostit            nu există?        2:  10:02:05.08  10:02:06.10             Încet.        3:  10:02:08.11  10:02:09.11             La mijloc?        4:  10:02:09.15  10:02:11.13             Fără să te uiţi.        5:  10:02:12.00  10:02:13.00             Aşa!        6:  10:02:13.10  10:02:14.10             Pupic?        7:  10:02:15.17  10:02:16.21             Tu pe mine.        8:  10:02:17.15  10:02:19.12             E rece. E umed.        9:  10:02:19.16  10:02:23.10             Nasul meu nu e aşa de roşu            ca al tău.       10:  10:02:24.10  10:02:25.10             Ia uită-te.       11:  10:02:26.01  10:02:27.23             Al tău e chiar mai roşu.       12:  10:02:28.02  10:02:30.19             Unde filmez?            E un pic prea sus!       13:  10:02:31.16  10:02:33.01             Şi dacă n-am filmat nimic?       14:  10:02:33.05  10:02:35.01             Ba da, uite, e roşu.       15:  10:02:35.05  10:02:37.06             Dar în direcţia cea bună?       16:  10:02:38.00  10:02:39.23             Ba da, e înăuntru.       17:  10:02:43.21  10:02:46.05             Era aşa de bătrân şi fără putere       18:  10:02:46.09  10:02:48.16             şi tremura...       19:  10:03:27.11  10:03:28.19             #Eu şi Ioana       20:  10:03:29.10  10:03:32.01             #am crescut într-o Europă ruptă în două,       21:  10:03:32.11  10:03:34.11             #o Europă a războiului rece,       22:  10:03:34.17  10:03:37.21             #fiecare de o altă parte            a Cortinei de fier.       23:  10:03:44.09  10:03:46.09             #În 1991,       24:  10:03:46.13  10:03:48.09             #vorbeam despre orice       25:  10:03:48.13  10:03:52.05             #mai puţin despre dictatura            de sub care ţara ei abia ieşise.       26:  10:03:54.12  10:03:56.23             #Probabil am simţit că e prea devreme.       27:  10:04:04.10  10:04:06.18             #Nu puteam încă să pun în cuvinte,       28:  10:04:07.04  10:04:08.24             #dar am simţit atunci       29:  10:04:09.08  10:04:11.20             #că nu trebuia            să vorbesc cu ea deloc       30:  10:04:12.04  10:04:14.17             #despre comunism sau politică,       31:  10:04:16.09  10:04:19.11             #despre acest trecut            care era încă prea dureros.       32:  10:04:22.24  10:04:24.02             #Atunci,       33:  10:04:24.21  10:04:27.00             #am căutat asemănările dintre noi.       34:  10:04:32.07  10:04:34.15             #Vorbeam de viaţa de zi cu zi,       35:  10:04:35.11  10:04:38.16             #sau de teatrul            pe care îl studiam împreună.       36:  10:04:52.08  10:04:55.08             #Ioana se refugiase            sub un clopot de sticlă       37:  10:04:56.08  10:04:59.17             #iar eu am intrat            sub clopotul Ioanei.       38:  10:05:07.17  10:05:08.19             #Astăzi,       39:  10:05:09.20  10:05:12.17             #filmul meu îi dă puterea            să pună în cuvinte       40:  10:05:13.02  10:05:15.04             #ceea ce era o rană deschisă       41:  10:05:15.12  10:05:17.15             #atunci când ne-am cunoscut.       42:  10:05:23.17  10:05:25.14             #Ioana face asta pentru Teona,       43:  10:05:25.18  10:05:28.01             #fata ei, fina mea.       44:  10:05:32.08  10:05:35.02             #"Pentru ca Teona            să poată înţelege cândva       45:  10:05:35.11  10:05:37.08             #de pe ce planetă vine."       46:  10:07:48.20  10:07:49.24             "Scrisoarea celor şase".       47:  10:11:53.19  10:11:55.17             Şi Ioana care mănâncă.       48:  10:11:55.23  10:11:58.17             Acum mergem după Ioana!            Hai ne faci turul?       49:  10:12:01.11  10:12:03.00             A sunat la uşă!       50:  10:12:03.24  10:12:05.06             James Dean.       51:  10:12:07.18  10:12:09.07             O icoană drăguţă.       52:  10:12:24.24  10:12:27.11             Iubitul doamnei, Kevin Costner!       53:  10:12:27.15  10:12:29.09             Nu spun nimic.            Absolut nimic.       54:  10:12:29.13  10:12:32.11             Are portretul lui peste tot,            dar nu e iubitul ei!       55:  10:12:32.15  10:12:35.05             Nu, nu e iubitul ei deloc!            Deloc, deloc.       56:  10:12:35.09  10:12:38.17             Nu-l sărută în fiecare seară, nu!            Nu, nu!       57:  10:12:40.24  10:12:42.16             Mai c-ai zice că e adevărat.       58:  10:12:42.20  10:12:46.17             Atâta doar,            că are capul puţin cam mare.       59:  10:12:53.21  10:12:56.11             Am să-i arăt asta lui Bakary!       60:  10:12:57.12  10:12:58.23             Iubitul meu!       61:  10:13:00.02  10:13:01.02             Ştii,       62:  10:13:01.22  10:13:03.04             aşa, da.       63:  10:13:04.09  10:13:07.06             Da, ai putea să crezi            că e adevărat.       64:  10:13:07.10  10:13:08.10             Da.       65:  10:13:09.23  10:13:12.13             Nu. Ioana, potoleşte-te!       66:  10:13:14.16  10:13:17.21             Bine, schimbăm subiectul,            pentru că eşti ceva...       67:  10:13:18.16  10:13:20.16             Aşadar,            aici puteţi vedea un dulap!       68:  10:21:26.04  10:21:28.17             #Mi-a fost foarte greu să-mi reprezint       69:  10:21:29.08  10:21:32.17             #realitatea pe care o trăise Ioana,       70:  10:21:33.00  10:21:36.00             #în mod precis şi nuanţat.       71:  10:21:43.23  10:21:47.08             #Cu cât trăiam mai mult acolo,            cu atât ştiam mai puţin.       72:  10:21:48.05  10:21:51.10             #Certitudinile mele            se prăbuşeau una câte una.       73:  10:22:01.18  10:22:04.16             #Cred că din cauza asta            am avut nevoie să rămân.       74:  10:22:06.24  10:22:09.19             #Aveam nevoie să pătrund            dincolo de reprezentări.       75:  10:22:11.10  10:22:13.11             #Ale mele, dar şi ale ei.       76:  10:22:21.16  10:22:25.00             #Într-o zi, când i-am cântat Ioanei            Internaţionala       77:  10:22:25.16  10:22:27.10             #ea a început să plângă.       78:  10:22:29.19  10:22:33.10             #Mi-a spus că tocmai înţelesese            prăpastia care ne separă.       79:  10:22:35.24  10:22:40.02             #Mi-a spus că a vazut în ochii mei            atâta fericire şi bucurie,       80:  10:22:41.01  10:22:43.01             #că era de nesuportat.       81:  10:22:46.00  10:22:47.19             #Eu nu-mi dădeam seama,       82:  10:22:48.22  10:22:52.11             #dar ochii mei erau încă plini            de visele copilăriei mele.       83:  10:22:57.19  10:22:58.23             #Dintr-o dată,       84:  10:22:59.14  10:23:04.17             #visele părinţilor mei erau măturate            de un implacabil principiu al realităţii.       85:  10:23:09.21  10:23:11.00             #Dintr-o dată,       86:  10:23:12.02  10:23:14.21             #simţeam toată greutatea            acestei moşteniri       87:  10:23:15.00  10:23:17.13             #cu care Ioana trebuia încă să trăiască,       88:  10:23:18.09  10:23:19.24             #în ciuda a toate cele.       89:  10:23:25.08  10:23:28.17             #Puteam în sfârşit să o aud pe Ioana.       90:  10:29:49.18  10:29:53.17*            #Când am făcut cunoştinţă            cu Ştefan şi Valeria,       91:  10:29:57.00  10:29:59.06             #bunicul şi bunica Ioanei,       92:  10:30:02.03  10:30:05.19             #am văzut doi bunici            care îmi aduceau aminte de ai mei.       93:  10:30:08.13  10:30:10.24             #Bunicul era morocănos şi tăcut,       94:  10:30:11.11  10:30:14.11             #bunica, vorbăreaţă şi darnică.       95:  10:30:24.11  10:30:27.24             #De altfel, Valeria a ţinut            să-mi facă zestre.       96:  10:30:28.15  10:30:30.14             #"La fel ca pentru Ioana", mi-a zis.       97:  10:30:36.21  10:30:40.14             #Am primit astfel un serviciu de masă            de peste 60 de piese,       98:  10:30:41.17  10:30:45.14             #o plapumă umplută cu pene de găină            din curtea proprie       99:  10:30:45.18  10:30:49.05             #- are o tonă şi chiar şi azi            îmi ţine de cald la Paris -,      100:  10:30:50.03  10:30:54.07             #şi două seturi de aşternuturi,            feţe de plapumă şi feţe de pernă,      101:  10:30:54.11  10:30:56.16             #toate asortate cu plapuma.      102:  10:31:13.07  10:31:16.18             #A fost nevoie de încă 15 ani            şi de acest film      103:  10:31:18.03  10:31:20.18             #pentru ca povestea lui Ştefan            să-mi fie dezvăluită.      104:  10:35:23.05  10:35:25.22             #Povestea pe care Ioana            tocmai ne-a spus-o      105:  10:35:27.18  10:35:30.24             #este versiunea oficială            a arestării bunicului ei.      106:  10:35:40.05  10:35:42.05             #În timp ce filmam,      107:  10:35:44.11  10:35:46.20             #mama ei mi-a povestit o altă versiune,      108:  10:35:49.04  10:35:51.22             #o versiune pe care            Ioana încă nu o ştia.      109:  10:35:57.00  10:36:00.16             #Ioana şi Rodica nu vorbiseră            niciodată despre asta.      110:  10:38:58.21  10:38:59.23             #Ştefan,      111:  10:39:00.11  10:39:02.05             #bunicul Ioanei,      112:  10:39:02.24  10:39:05.07             #n-ar fi salvat pe nimeni, pare-se.      113:  10:39:07.13  10:39:10.20             #Într-adevăr, miliţienii            înscenaseră percheziţia      114:  10:39:11.03  10:39:14.09             #astfel încât să găsească            dovezi compromiţătoare,      115:  10:39:15.07  10:39:18.03             #numai că această scenă            a avut loc la Ştefan,      116:  10:39:18.16  10:39:20.24             #şi nu la un învăţător acasă.      117:  10:39:25.04  10:39:27.07             #Soţia sa, Valeria,      118:  10:39:28.17  10:39:32.21             #ar fi transformat povestea            ca să-ţi protejeze familia.      119:  10:43:33.18  10:43:37.00             #Ce se ascunde            în spatele acestor poveşti?      120:  10:43:41.10  10:43:44.21             #Până la urmă,            Ioana nu ştie nici ea mai mult ca mine.      121:  11:10:30.01  11:10:33.19             #Ioana a jucat            într-un film de propagandă,      122:  11:10:34.18  11:10:39.04             #un lung metraj            comandat de Ceauşescu în 1985,      123:  11:10:40.04  11:10:42.13             #în cinstea anului tineretului.      124:  11:10:49.18  11:10:52.03             #Când a văzut filmul împreună cu mine,      125:  11:10:52.07  11:10:56.16             #în sala de proiecţie            a Arhivei Naţionale de Filme,      126:  11:10:57.23  11:11:00.09             #Ioana şi-a adus aminte            că la momentul respectiv      127:  11:11:00.13  11:11:03.01             #nu spusese nimic în care să nu creadă.      128:  11:11:04.01  11:11:07.14             #Nu-şi dăduse seama atunci            că prima ei dragoste      129:  11:11:07.18  11:11:09.18             #fusese expusă în vitrină      130:  11:11:09.22  11:11:13.08             #ca să ilustreze tinereţea veşnică            a comunismului românesc.      131:  11:11:15.06  11:11:18.12             #Am ajuns la concluzia            că mulţi dintre cei filmaţi      132:  11:11:18.16  11:11:21.00             #fuseseră probabil în aceeaşi situaţie.      133:  11:11:22.20  11:11:24.09             #Era şi ea fascinată,      134:  11:11:24.13  11:11:26.02             #la fel ca mine,      135:  11:11:26.13  11:11:29.24             #de felul în care regizorul            îi manipulase      136:  11:11:30.03  11:11:32.05             #şi abuzase de ei.      137:  11:11:37.24  11:11:41.24             #Omul acesta venise în liceul ei            să îşi caute tinerii.      138:  11:11:42.24  11:11:44.16             #Ioana i s-a părut frumoasă,      139:  11:11:44.24  11:11:46.11             #a ales-o.      140:  11:11:49.12  11:11:53.05             #Ea a fost bucuroasă            să participe la filmări,      141:  11:11:53.11  11:11:56.17             #chiar dacă ştia deja            că totul era o minciună.      142:  11:11:59.03  11:12:01.10             #Pentru ea,            care urma să fie actriţă,      143:  11:12:01.14  11:12:03.20             #era chiar o onoare            să participe      144:  11:12:04.10  11:12:07.24             #şi să se plimbe            prin toată ţara pentru asta.      145:  11:12:12.19  11:12:15.13             #Părinţii i-au dat voie            să participe,      146:  11:12:15.17  11:12:17.23             #în ciuda a tot ceea ce ştiau.      147:  11:12:19.19  11:12:22.04             #N-au îndrăznit            să-i spună să refuze.      148:  11:12:26.05  11:12:28.07             #Când am întrebat-o despre asta,      149:  11:12:28.11  11:12:30.21             #Rodica s-a apărat      150:  11:12:31.19  11:12:35.13             #ca şi cum s-ar fi simit acuzată.      151:  11:35:38.04  11:35:40.24             Traducerea şi adaptarea:            Yvonne Irimescu      152:  11:35:41.03  11:35:42.20             Subtitrarea: LVT - Paris
