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INTRODUCERE

Încă de la începuturile cinematografiei, filmele au fascinat atât creatorii, 
cât și publicul. Pionierii cinematografiei și-au dedicat viața dezvoltării 
acestei forme artistice. Ei au descoperit abilitatea filmelor de a construi de 
la zero lumi fantastice, de a transforma imaginarul în manifestări vizuale și 
pentru un moment să întrerupă rutina zilnică a celui care privește. 
Cinematografia, probabil cea mai îndrăgită formă de divertisment, poate 
genera un număr complex de emoții și să creeze diferite tipuri de 
ambianțe. Pe lângă faptul că pot provoca hohote și lacrimi, filmele pot 
antrena publicul în dezbateri complexe, lăsând loc pentru o interpretare 
personală, încurajând abilitățile critice ale privitorului.

Filmele sunt produse artistice complexe, care funcționează ca o mașinărie 
bine unsă ce creează sens și atmosferă. Fiecare obiect din cadru are 
scopul său: actori, lumină, muzică, mișcarea camerei de filmat și așa mai 
departe. Atunci când vorbim despre procesul creativ, trebuie luate în 
considerare și aspectul economic, aspectele tehnice, contextul și resursele 
umane. Bugetul va influența cantitatea de efort tehnic investit în 
producție, calitatea mediului în care au loc filmările și posibilitățile de a 
opta pentru o anumită distribuție. În această privință, filmele pot varia de 
la blockbustere, care uimesc prin efecte speciale și CGI (computer-generat-
ed imagery), până la B Movies, filme cu buget redus și de obicei asociate 
unor producții de o calitate și credibilitate scăzute. Un film „bun” însă nu 
ar trebui să depindă de capacitatea financiară a producției. Elementele 
importante care definesc un film de calitate sunt personajele bine 
construite, originalitatea subiectului, un scenariu interesant și deciziile 
regizorale cu privire la mizanscenă. Această broșură constituie un ghid 
pentru ceea ce înseamnă un produs cinematografic. Făcând acest lucru, 
ajutăm privitorii tineri să își acumuleze o bază analitică prin care să își 
dezvolte capacitățile de înțelegere a oricărui tip de film. Prin exerciții și 
exemple, broșura urmărește să prezinte tinerilor felul în care alegerile 
regizorale pot defini experiența spectatorului și felul în care acesta 
interpretează materialul filmat. Pentru partea teoretică a acestui material 
am folosit manualul introductiv Film Art: An Introduction, de Bordwell și 
Kristin Thompson. Încă din 1979, Film Art... a fost cea mai vândută și cea 
mai respectată introducere în analiza de film. Pentru termenii teoretici în 
limba română am avut ca reper manualul Elemente de gramatică a limbajului 
audiovizual, de Ovidiu Drugă și dr. Horea Murgu.
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CE ÎNSEAMNĂ MIZAN
SCENA/„MISE EN SCENE”?

Termenul mizanscenă provine din franțuzescul mise-en-scene și înseamnă 
„a pune în scenă”. Acoperă atât imaginile statice, cât și pe cele în mișcare 
pe care le găsim într-un cadru filmat. Termenul a fost folosit pentru a 
defini controlul regizorului asupra a ce se întâmplă într-un cadru
cinematografic. Regizorul aranjează următoarele elementele pentru 
cameră:

  1.   Cadru și recuzită

  2.   Costume, machiaj și coafură

  3.   Lumină și culoare

  4.   Joc actoricesc

  5.   Cinematografie

Fiecare element are o semnificație.
Tot ce vede, aude și simte privitorul.
Designul final al unui film.
Este important de menționat faptul că producătorii, directorii, scriitorii, 
împreună cu sute de meșteșugari, artiști și tehnicieni lucrează laolaltă 
pentru a realiza un produs final. Simplu spus, mizanscena este tot ceea ce 
intră în producția unui film. Atunci când analizăm o scenă din perspectiva 
mizanscenei, trebuie să vedem cum toate aceste
elemente și tehnici funcționează împreună pentru a:
  • spune o poveste
  • crea un anumit tip de atmosferă
  • oferi publicului o informație
  • determina publicul să răspundă într-un anumit fel
  • evidenția teme cheie

PERIODIZAREA
CINEMATOGRAFIEI
O scurtă perspectivă istorică

Perioada
pionieratului
1896 - 1912

Perioada de
tranziție
1928-32

Epoca de aur a
Hollywood-ului

1932 - 1946

Perioada
internaționalistă

1947 - 1959

Perioada Noului Val
1960 - 1980

Perioada filmului mut
1913 - 1927

Perioada Mass Media
1980 - prezent
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Fie că este construit de la zero sau se caută unul 
care există deja, cadrul joacă un rol foarte import-
ant în cinematografie. Louis Lumiére a filmat 
scurtmetrajul său L'Arroseur Arrosé (1895) într-o 
grădină, Roberto Rosselini a filmat Germania Anno 
Zero (1948) printre dărâmăturile din Berlin. De 
altfel, regizorii pot construi cadre artificiale. Méliés 
credea că, dacă filma într-un studio, acest lucru îi 
va spori controlul asupra acestuia, făcând ca mulți 
alți regizori să-i preia modelul. De multe ori în 
istoria cinematografiei regizorii au folosit miniaturi 
pentru a crea scene fantastice sau pur și simplu 
pentru a economisi. Părți din cadre pot fi redate ca 
picturi sau combinate fotografic cu secțiuni întregi 
din spațiul propriu-zis. În ziua de azi, porțiuni din 
cadre sunt construite digital. Atunci când un obiect 
din cadru are o funcție într-o acțiune în desfășura-
re, îl numim recuzită. Pe parcursul unei narațiuni, 
elementele de recuzită pot deveni motive 
recurente în cadrul acesteia.

1. Cadru și recuzită

Gândiți-vă la un film în care cadrul este în mare parte construit și un film 
care folosește cadre reale.

Exercițiul nr. 1

Ce cadre și recuzită ai găsi într-un film science fiction, o comedie roman-
tică, dar într-un film horror?

Exercițiul nr. 2

Imaginați-vă o cameră. Cum ai decora-o și ce obiecte ai pune în ea pentru 
a sugera faptul că acolo locuiesc:

• Un cuplu burghez din anii ‘40
• Un spion din ziua de azi
• Un grup de studenți din anii ‘90
• O femeie de afaceri din ziua de azi

Exercițiul nr. 3

Figură 4. Producție virtuală. Game of Thrones

Figură 2. Psycho, 1960, Alfred Hitchcock

Figură 1. Lumiere brothers

Figură 3. Voiajul în lună, 1902, Georges Mélies
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                    joacă un rol vital în a crea atmosfera filmului. În cinematogra-
fie lumina este mai mult decât simpla iluminare a unui spațiu. Zonele mai 
luminate și mai întunecate din cadru contribuie la compoziția generală a 
fiecărui cadru și ne ghidează atenția asupra anumitor obiecte și acțiuni. 
Aspectul unui cadru este definit în mod esențial de calitatea, direcția, 
sursa și culoarea luminii. Regizorul poate manipula și combina acești 
factori pentru a modela experiența spectatorului în mai multe moduri. 
Poate, în același timp, să scoată în evidență starea psihică a personajelor, 
sugerate și prin gestică/expresii, sau să atragă atenția asupra unor detalii 
specifice.
Cele trei surse de lumină cel mai frecvent utilizate în cinematografia 
clasică sunt:

Lumina principală - key light – iluminează personajele și elementele 
principale din decor, realizează umbre accentuate pe elementele pe care 
cade 

Lumina de modelare - fill light - lumină de umplere, intensă, care 
atenuează umbrele realizate de lumina principală

Lumina de contur - back light - lumina vine din spate, cel mai adesea de 
sus, creând efectul de adâncime

Mai putem diferenția tipurile de lumină în funcție de calitate (puternică- 
umbre clar definite; ușoară- luminare difuză) și în funcție de direcția sursei 
de lumină (frontală, din spate, de jos, de sus).

Culorile – aduc anumite conotații care ar putea îmbogăți semnificațiile 
unei scene, îi pot oferi un aspect sau o atmosferă deosebită, pot fi folosite 
pentru a obține un efect dramatic. 

3. Lumină și culoare

• Indică personalitatea, statutul și locul de muncă al personajelor 
• Indică dacă acțiunea filmului are loc în prezent, trecut sau în viitor. 
Poate indica cultura personajelor
• Ne arată ce rol va avea personajul în narațiune: erou sau antierou
• Se folosesc uneori de stereotipuri
• Costumele pot constitui un laitmotiv în narațiune
• Pot fi parte integrală a narațiunii, de multe ori folosite cu intenția de a 
rămâne neobservate (cum de cele mai multe ori e cazul machiajului), sau 
au un rol simbolic în narațiunea filmului.

2. Costumație, machiaj, coafură

Gândiți-vă la un exemplu comun de stereotip care să fie legat de îmbrăcă-
minte. Gândiți-vă la un film sau la un serial în care costumația și machiajul 
au un rol esențial în conturarea personajelor sau în dezvoltarea narativă.

Exercițiu

Comparați un film romantic cu unul western, având în considerare 
cromatica și luminarea. Ce fel de nuanțe ați folosi pentru primul și ce tip 
de luminozitate și cromatică credeți că s-ar potrivi mai mult unui western.

Exercițiu

Gestica și mimica, expresiile faciale ale actorilor contribuie la dezvoltarea 
narațiunii și în același timp la construirea personajelor, la definirea relației 
dintre două personaje sau a profilului psihologic a unui personaj. De cele 
mai multe ori, intenția actorilor e să redea mimica și gestica într-un mod 
cât mai realistic posibil, astfel încât publicul să recepteze emoțiile ca fiind 
naturale. Cu toate acestea, sunt exemple de filme unde exagerarea și 
sublinierea anumitor emoții au fost făcute intenționat în scopuri artistice. 
De exemplu, artificialitatea poate fi folosită atunci când actorii joacă un 
moment în film care are loc pe o scenă de teatru. Astfel se poate 
diferenția dintre cele două tipuri de actorie.

4. Jocul actorilor

Vă puteți gândi la scene monumentale care au devenit simbolice în istoria
cinematografiei tocmai din cauza jocului foarte bun al actorilor?

Exercițiu

Imaginați-vă lumea reală ca o scenă enormă. Puteți găsi semne de actorie 
în viața de zi cu zi?

Exercițiu

Ce fel de semne ale limbajului trupului ați asocia cu suferința în contrast 
cu fericirea?

Exercițiu
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5. Cinematografia

Gândiți-vă la scena preferată dintr-un film și imaginați-vă cum ar fi să 
vedeți elementele care nu sunt vizibile pe ecran. Mintea noastră percepe 
un cadru dintr-un film ca pe ceva natural, dar cum ar fi să explorăm mental 
și elementele care fac parte din producția unui filmcameră, lumină, 
sunetiști.

Exercițiu ÎN
CA
DRA
REA

Distanța camerei, unghiul de filmare și 
mișcarea camerei pot avea funcții diferite 
într-un film. Ele deservesc narațiunii unui 
film, pot determina rolul unui personaj, 
creează sentimentul de subiectivitate, de 
apropiere față de acțiune, prezintă texturi 
sau direcționează privirea către detalii. În 
funcție de distanța față de obiecte și 
personaje diferențiem următoarele tipuri de 
încadraturi:



Obiectele și personajele sunt surprinse de la o distanță mare. Subiectul 
poate să fie vizibil, dar accentul cade pe încercarea de a-l plasa pe acesta 
în spațiu. Prin planul de ansamblu este prezentat contextul, decorul sau 
peisajul și poate fi cadrul de început al narațiunii. Răspunde la întrebări de 
tipul: Unde? Cum? Când? 
Subiectul poate să fie absent din cadru. Când dimensiunea subiectului 
este relativ mică în cadru, poate să accentueze senzația de pierdere și 
disperare.diferenția dintre cele două tipuri de actorie.

Planul de ansamblu 

Încadratura cuprinde întreg spațiul de desfășurare al unei acțiuni. 
Personajul face parte din compoziția decorului în care este plasat. 
Această încadratură este folosită pentru a livra fapte sau informații 
generale.

Plan general

Figură 6. Cleopatra, 1963, Joseph L. Mankiewicz

Planul întreg/lung include întregul corp al personajului (de la cap la 
picioare). Atenția privitorului este îndrumată spre subiect; poate fi folosit, 
de exemplu, ca să accentueze un anumit tip de acțiune.

Planul întreg

Figură 7. American Gangster, 2007Figură 5. Mad Max. Furry Road, 2015, George Miller

Plan mediu

Figură 8. Titanic. 1997. James Cameron
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Se referă la cadrele convenționale filmate de la o distanță medie, în mod 
normal la cadrele în care apar oamenii de la talie (sau genunchi) în sus. 
Oferă o viziune mai detaliată a unor părți ale subiectului, oferind în același 
timp impresia de întregime, evitând totuși o apropiere inconfortabilă.



Linia de sus a cadrului nu taie din cap, iar rama de jos a cadrului taie 
corpul la nivelul pieptului. Este un prim-plan mai larg.

Plan mediu strâns

Cadrul este preluat de la o distanță mică față de obiect, capul unui 
personaj este surprins de la umeri sau gât. Încadratura aduce în prim-plan 
fața personajului și scoate personajul din context, concentrând atenția 
spectatorului asupra mimicii actorului și asupra a ceea ce ne transmite 
subiectul în acel moment. Atenția spectatorului este îndrumată spre 
subiect, folosit uneori pentru a scoate în evidență un anumit tip de 
emoție.

Prim-plan (Close-up)

Figură 10. Shining. 1980. Stanley Kubrick

Singura încadratură în care se taie din capul sau din bărbia personajului. 
Concentrează atenția asupra personajului, asupra relațiilor sau a 
sentimentelor. Indică un sentiment de intimitate cu personajul.

Gros-plan

Figură 11. The Good, the Bad and the Ugly. 1966. Sergio Leone

Figură 9. Pulp Fiction. 1994. Quentin Tarantino

Se concentrează pe o porțiune mică, nenaturală a subiectului, oferind 
acelei porțiuni o atenție sporită și semnificație simbolică.

Plan-detaliu

Figură 8. Titanic. 1997. James Cameron
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UNGHIURI

Unghiul Călărețului (High-angle shot): cadru în care subiectul sau scena 
este filmată de deasupra și camera se concentrează pe acțiune. De obicei 
dă impresia că subiectul ar fi slăbit sau vulnerabil.

Unghiul de la nivelul ochiului (Eye-level shot): cea mai clară perspectivă 
asupra subiectului. Tinde să fie norma.

Unghiul Stomacului (Low angle shot): Un cadru în care subiectul este 
filmat de jos și camera este direcționată spre acțiune sau personaj.
Oferă personajului o importanță excesivă în film în general, făcându-l să 
arate teribil, câteodată chiar înspăimântător.

Unghiul oblic (Oblique angle) – pentru acest tip de unghi, camera este 
aplecată lateral, oferind imaginii o aparență înclinată.

Figură 13. Dark knight rises. 2012. Christopher Nolan

Figură 14. Lord of the Rings: The return of the king. 2003. Peter Jackson

Unghiul Păsării (Birds-eye view): cadrul este preluat direct de deasupra   
obiectului. Acest tip de cadru poate fi dezorientant, iar persoanele care   
apar pot părea nesemnificative.

Figură 15. American Psycho. 2000. Mary Harron

Figură 16. Inglorious Bastards. 2009. Quentin Tarantino

Figură 17. Inception. 2010. Christopher Nolan
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• Mișcarea de travling (Tracking/dollying): camera este pusă pe șine și 
este ușor de mișcat, nefiind nevoie de prea multă susținere fizică din 
partea cameramanului. Astfel nu există riscul ca imaginea să fie tremurată. 
Mișcarea de travling mărește senzația de dinamism a scenei filmate.

• Filmările din mână (Hand-held camera): cameramanul ține camera de 
filmat în mână fără a folosi un trepied. Oferă de obicei realism cadrului.

• Mișcarea de macara (Crane): camera este atașată unui braț de macara. 
Această tehnică este folosită de obicei pentru scenele de suspans în 
filmele de acțiune. Variațiuni ale macaralei sunt elicopterul sau avionul, 
unde perspectiva largă de deasupra este filmată dintr-un obiect în 
mișcare.

• Pan: denumirea vine de la panoramă, camera este mișcată orizontal, în 
timp ce obiectul rămâne nemișcat. Oferă impresia unei acțiuni de scanare 
a împrejurimilor.

• Tilt: Camera rămâne într-o poziție fixă, dar este direcționată în sus sau în 
jos într-un plan vertical. Înclinarea camerei are ca rezultat o mișcare 
similară cu cineva care ridică sau coboară capul pentru a privi în sus sau în 
jos

MONTAJUL

CADRU DE LOCALIZARE

În termeni simpli, montajul înseamnă legătura dintre două bucăți de film 
diferite (două cadre diferite). De obicei, editatul unui film urmărește o 
logică de expunere a acțiunii (ex. o imagine a unei femei privind undeva în 
spatele ecranului, urmată de o imagine a unui ceas care ticăie, obiectul la 
care presupunem că se uita femeia) sau mai poate fi folosit să exprime o 
idee prin juxtapunere, afirmație care solicită imaginația privitorului, 
făcându-l să „umple golurile” (ex. o imaginea unui  politician care ține un 
discurs urmată de o imagine a unei maimuțe care aruncă cu excremente).

CADRU/CADRU RĂSTURNAT
Un model de montaj care presupune schimbarea de cadre între doi
indivizi respectând ordinea logică a unei conversații.

EYELINE MATCH
Cadre care urmăresc logica și direcția spre care se îndreaptă privirea unui 
personaj

Un cadru care arată relațiile spațiale dintre figurile importante, de obicei
încadrat de la distanță. Un film poate începe cu un cadru larg al unei case 
din suburbie; în următorul cadru ni se arată interiorul unei case. Prin acest 
timp de montaj se stabilește o legătură între cele două cadre, chiar dacă 
acestea puteau fi făcute în două locații complet diferite.

Figură 18. The Simpsons. 1989-azi. Matt Groening

Figură 19. The Wolf of Wall Street. 2014. Martin Scorsese

Figură 20. Midnight Mary. 1933. William A. Wellman
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SUNET
Pentru că tindem să ne gândim la filme ca fiind în primul rând un mediu 
vizual, importanța sunetului este de obicei tratată superficial. Chiar dacă 
este remarcată sau nu, prezența sunetului este un element puternic în 
tehnica cinematografică. Sunetul poate modela felul în care percepem și 
interpretăm imaginea. Atunci când vine vorba de filme, sunetul poate fi de 
două tipuri: diegetic și non-diegetic. Diegeza unui film este lumea în jurul 
căreia se învârte povestea acestuia; acest lucru include evenimente care 
presupunem că s-au întâmplat și acțiuni și locații care nu apar pe ecran. 
Sunetul diegetic, atunci, include orice voce, pasaj muzical sau efect sonor 
care provine din lumea acelui film. În această categorie pot fi incluse și 
sunetele scoase de mașini și conversațiile care se aud în timpul unei 
scene, înfățișând aglomerația dintr-o stradă metropolitană. În contrast, 
sunetul non-diegetic include muzica de ambianță sau comentariile 
naratorului venind de undeva din afara narațiunii.

Gândește-te la o situație amuzantă din timpul orelor de clasă. Constru-
iește un scurt storyboard care ilustrează această situație utilizând mai 
multe categorii de cadre și strategii de montaj. Încearcă să aplici teoria pe 
care tocmai ai învățat-o.  
Pentru început, descrie pe scurt, scenă cu scenă situația.
Mai întâi se întâmplă asta ... (scena 1)
După care se întâmplă asta ... (scena 2)
Atunci se întâmplă asta ... (scena 3)
În cele din urmă, acest lucru se întâmplă ... (scena 4)
Utilizând aceste scurte descrieri desenează acțiunea în cadre. Include 
minimum patru tipuri diferite de cadre și un tip de mișcare a camerei în 
proiectul tău.

 - Desenul fiecărui cadru ilustrează clar acțiunea și mișcarea?

 - Trebuie să mai adaugi mișcări ale camerei? Sau să elimini 
                  câteva?

 - Trebuie să redesenezi unele cadre pentru că nu se potrivesc cu 
                  povestea scenei sau nu ilustrează acțiunea?

 - Fiecare cadru arată povestea în loc să o spună?EXERCIȚIU STORYBOARD, SCRIPT
Un storyboard este un organizator grafic care conține ilustrații afișate 
secvențial în scopul previzualizării
unui film sau a unei animații. 18

În
ca

dr
ar

ea

19

În
ca

dr
ar

ea



DRUGĂ, OVIDIU & DR. MURGU, HOREA. ELEMENTE DE GRAMATICĂ A LIMBAJULUI AUDIOVIZUAL. 

EDIȚIA A II-A REVĂZUTĂ ȘI ADĂUGITĂ, BUCUREȘTI: EDITURA FUNDAȚIA PRO, 2004 THOMPSON, 

KRISTIN & BORDWELL, DAVID. FILM ART: AN INTRODUCTION.

8TH EDITION, NEW YORK: MCGRAW HILL HIGHER EDUCATION, 2008 

HTTPS://FILMANALYSE.AT/GRUNDLAGEN/EXK-NARRATOLOGISCHEGRUNDBEGRIFFE-3-2/

HTTPS://WWW.STUDIOBINDER.COM/BLOG/MISE-EN-SCENE-ELEMENTS/

HTTPS://WWW.CAREERSINFILM.COM/TYPES-OF-SHOTS-IN-FILM/

Surse foto:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Auguste_și_Louis_Lumière

https://playtech.ro/2018/georges-melies-cine-este-cineastul-google-doodle/

https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/virtual-production-on-the-battlegrounds-ofgame-of-thrones

https://ro.pinterest.com/pin/576179346059286884/

https://08sladel.wordpress.com/tag/camera-shots/

https://www.premiumbeat.com/blog/7-standard-filmmaking-shots-every-cinematographer-mustknow/

https://ro.pinterest.com/pin/335940453449224695/

https://www.premiumbeat.com/blog/how-to-shoot-close-up-shots-like-sergio-leone/

https://exhibitionnews.uk/the-birds-eye-view-of-ma/

https://www.studiobinder.com/blog/high-angle-shot-camera-movement-angle/

https://www.studiobinder.com/blog/eye-level-camera-shot-angle/

http://studyfilm.weebly.com/low-angle-shot.html

https://collider.com/inception-trailer-full-theatrical-christopher-nolan/

http://www.themoviedistrict.com/the-wolf-of-wall-street-2013/3/

https://www.premiumbeat.com/blog/cinematic-shot-reverse-shot/

https://www.premiumbeat.com/blog/working-eyelines-film-video-production/

https://www.careersinfilm.com/types-of-shots-in-film/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Storyboard_ryzom.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_shot#/media/File:1963_Cleopatra_trailer_screenshot_(3).jpg

20

În
ca

dr
ar

ea

BIBLIOGRAFIE


