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Cuvinte cheie: studii culturale, reprezentare de gen, feminism, antifeminism, 

suroritate, teorie feministă de film, analiză feministă, teorie de film,  film românesc, 

socialism, epoca ceaușistă, cultură populară, filme de gen, comedie, dramă, analiză 

sociologică, analiză de gen,  analiză vizuală, obiectificarea femeii, privire masculină, 

Laura Mulvey,  construct socio-cultural, filme de propagandă, gen, sex, identitate de 

gen, internalizare, receptare, personaj feminin, personaj masculin, progresist, 

conservator.  

 

 

 Unul dintre obiectivele principale ale lucrării vizează investigarea legăturii 

gen-societate din cinematografie cu focus pe reprezentarea femeii, așadar alegerea 

filmelor a presupus în primul rând ca cele selectate  să aibă un mare potențial în a 

revela aspecte importante: Drum în penumbră (1972, r: Lucian Bratu), Orașul văzut 

de sus (1975, r: Lucian Bratu), Toamna bobocilor (1975, r: Mircea Moldovan), Iarna 

bobocilor (1977, r: Mircea Moldovan), Nea Mărin miliardar (1979, r: Sergiu 

Nicolaescu), Angela merge mai departe (1981, r: Lucian Bratu), Buletin de București 

(1982, r: Virgil Calotescu), Căsătorie cu repetiție (1985, r: Virgil Calotescu). 

 Câteva dintre întrebările cheie la care lucrarea încearcă să răspundă sunt: ce 

putem spune despre funcția socială a cinematografiei românești ceaușiste? Cum pot fi 

analizate filmele industriei românești de film de dinainte de 1989 care nu au avut 

parte de o reevaluare critică, însă sunt în continuare vizionate de marele public? Care 

este legătura lor cu societatea de atunci? Dar cu societatea de astăzi? Ce ne pot revela 

filmele non-excepții despre felul în care femeile își înțeleg identitatea și își negociază 

relațiile între ele sau cu bărbații? 

 Teza pornește de la premisa că cinematograful are un rol important în 

modelarea mentalităților, dar și în reprezentarea realității, sau, mai precis spus, a 

anumitor bucăți de realitate. Această premisă își are rădăcina în ideile vehiculate de 

filosofii școlii de la Frankfurt care s-au ocupat de studiul cinematografului, precum 

Siegfried Kracauer, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Așa cum 

Kracauer a analizat retroactiv filmele germane în noua lumină a faptelor istorice de 

după al cel de-al Doilea Război Mondial pentru a vedea dacă ele în sine pot revela 

ceva despre societatea în care s-a putut întâmpla nazismul, propunerea acestei lucrări 

este de a analiza un corpus de filme socialiste românești, în lumina noilor realități. 

Perspectiva adoptată este una precisă - cea de gen. Scopul este de a înțelege maniera 
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în care aceste filme ne pot spune astăzi ceva despre cum generații de femei și bărbați 

își configurează și își negociază profilurile de gen în România. După modelul lui 

Kracauer, vom pune lupa pe filme care posibil să fi fost reținute în istoria filmului 

românesc deseori din pricina etichetei de "filme de propagandă", dar și pentru că sunt 

filme de gen, populare, cu un număr de spectatori de peste un milion. Unele dintre 

filmele ce vor fi analizate au fost intens reluate pe micul ecran după 1989. Pe 

parcursul lucrării, vom stabili pozițiile legate de această etichetă de "film de 

propagandă". De asemenea, un țel important este de a recupera "bune practici", dacă 

vor fi găsite, în ceea ce privește reprezentarea de gen, precum și "bune practici" în 

construcția de gen a personajelor. O astfel de analiză culturală ne poate revela idei 

importante, care să ajute la reflecția asupra genului, mai ales în momentul în care un 

spectator/o spectatoare realizează acest potențial în momentul receptării.1 Reevaluarea 

filmelor este un exercițiu cu tradiție în teoria și în analiza de film, iar analiza filmelor 

pe care o vom întreprinde este un astfel de exemplu. Pentru că spațiul permite, analiza 

filmelor este una detaliată.  

 

Capitolul I 

Ce este feminismul? 

 

 Prima parte a lucrării clasifică și sintetizează marile linii de gândire feministe 

ce au influențat varii domenii, pentru a putea analiza apoi conținutul ideologic din 

perspectivă de gen a filmelor printr-o grilă în care criteriile de analiză să fie clare. 

Prima parte are în vedere perspectiva istorică și trecerea în revistă a mișcărilor sociale 

majore și a vocilor influente care au marcat feminismul, dar și perspectiva politică, 

care ajută la catalogarea feminismelor după interesele pe care le revendică.   

 Termenul de feminism este considerat a fi introdus în 1837 de către Charles 

Fourier, un filosof francez aparţinând socialismului utopic. Dicţionarul Oxford 

listează în 1852 cuvântul feminist, iar în 1895 cuvântul feminism.2 Ce e foarte 

important de clarificat este faptul că feminismul timpului nostru își propune 

                                         
1 Dyer, Richard, The Culture of Queers, Editura Routledge, Statele Unite ale Americii, 2002, pag. 15 
2 Bryson, Valerie, Feminist Political Theory - An Introduction, Second Edition, editura Palgrave 

Macmillan, 2003, pag. 1 
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deopotrivă eliberarea femeilor, cât și a bărbaților de ideile și structurile care 

încorsetează.   

 În lucrare, am discutat despre periodizarea în cele patru valuri, dar și despre 

figuri importante feministe înainte de ceea ce este considerat primul val de feminism 

(mișcarea sufragetelor). Vom considera că, din punct de vedere cronologic, se poate 

discuta despre mișcări proto-feministe până spre mijlocul secolului al XIX-lea, când 

încep cu adevărat să apară mișcări colective, care capătă notorietate, atât la nivel 

teoretic, cât și la nivel de intervenție social-politică. Christine de Pizan (1364-1439) e 

considerată prima femeie care, datorită talentului ei scriitoricesc, a reușit, după ce a 

rămas văduvă de tânără, să fie stimată și apreciată la Curtea Regală Franceză și astfel 

să câștige și bani - care au ajutat-o să îți întrețină copiii și mama.  Mary 

Wollstonecraft (1759-1797) a fost una dintre gânditoarele care au reflectat asupra 

condiției femeii, iar lucrarea sa A Vindication of the Rights of Woman (în română: În 

apărarea drepturilor femeii) e considerată una dintre bazele feminismului modern. 

Urmează apoi William Thompson (1775-1883) și John Stuart Mill (1806-1873), ambii 

influențați de filosofia utilitaristă, dar și de prezența femeilor din viețile lor. Ambii 

susțin contracepția și dreptul femeii asupra propriului corp, Mill fiind și "primul 

liberal modern", considerând că "individul este suveran peste propriul trup și spirit 

(...), idee pe care studiile de gen au extrapolat-o în dreptul femeii de a hotărî asupra 

propriului trup, inclusiv în ceea ce privește continuarea sarcinii, nașterea"3. În spațiul 

românesc, eseul său a fost repede cunoscut, tradus și împrăștiat.  

 Liliana Popescu scrie despre primul val de feminism: "Primul corespunde 

perioadei dintre a doua jumătate a secolului XIX şi primele două decenii ale secolului 

XX şi se încheie cu dobândirea dreptului de vot de către femei într-o serie de ţări ale 

lumii civilizate. "4 Este o mișcare de revendicare și de câștigare a drepturilor juridice, 

legislative. Andreea Molocea identifică, în Reconstrucția mișcării feministe și de 

femei în România anilor ‘90, perioada primul val al feminismului românesc de la 

1815 până la 1948. În secolul al XIX-lea, România era deschisă către spațiul vestic, 

așadar femeile trimise în străinătate să aibă parte de educație înaltă, se întorc și cu idei 

precum cele feministe – legate de drepturile femeilor, de libertăți și de importanța lor 

                                         
3 Mudure, Mihaela, John Stuart Mill sau feminismul în mâna bărbaților, în Stuart Mill, John, 

Supunerea femeilor, Editura Limes, Florești, Cluj, 2013, pag. 10 
4 Popescu, Liliana, Politica sexelor, Editura Maiko, București, 2004, pag. 36 



 7 

în viața publică. Ele sunt capabile să și le integreze în discursul public sau să le pună 

în discuție, pentru că aveau „în spate status, nume, capital social și financiar”5. 

Argumente pro-feministe sunt beneficiile politice și economice care pot veni ca efect 

al implicării femeilor și al coalizării genurilor. Există câteva nume de femei românce 

care au rămas în istorie, spre exemplu Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu, care a fost 

prima femeie din Europa care a obținut un doctorat în Drept la Universitatea din Paris, 

scriind o teză numită Condiția juridică a mamei. Un rol esențial l-au avut asociațiile 

de femei, care au o istorie aparte și femei-cheie care se implică în dezvoltarea, 

menținerea și propagarea mesajului eliberator. 

 Liliana Popescu notează despre al doilea val de feminism: "Al doilea 

corespunde mişcării femeilor din anii '60 şi '70 — mişcare ce s-a afirmat în contextul 

unui spirit revoluţionar la nivel de masă, caracterizat prin demonstraţii revendicative 

ale cetăţenilor din ţările cu un avansat grad de dezvoltare (SUA, Franţa, Marea 

Britanie ş. a.). Mişcarea viza influenţarea <<din stradă>> a deciziilor politice în 

direcţia unor revendicări neconvenţionale: protestul împotriva armelor nucleare, 

protejarea mediului înconjurător, drepturi egale ale femeilor, contracararea 

rasismului."6  Citând-o pe Sheila Tobias, Popescu scrie despre problemele care au fost 

ridicate de valul al doilea: "Al doilea val a fost mai îndrăzneţ în ce priveşte 

schimbările de rol. A fost mai dificil de acceptat social tocmai datorită acestei ambiţii. 

De pildă, obţinerea de drepturi reproductive şi controlul femeilor asupra capacităţii lor 

de reproducere au fost greu acceptate. "7   

  Cel de-al doilea val de feminism a fost prefigurat, cel puțin teoretic, prin 

operele a două gânditoare foarte importante: franțuzoaica Simone de Beauvoir cu Al 

doilea sex (1949) și americanca Betty Friedan cu Mistica feminină (1963).  Drept 

critică la primul val de feminism, valul al doilea s-a deschis spre mai multe tipuri de 

femei decât cele albe, din clasele superioare: "unele din formele precedente de 

feminism sunt criticate pentru că au luat în considerare numai perspectivele femeilor 

albe, din clasele de mijloc, eventual educate. Acest lucru are ca efect crearea unor 

                                         
5 Molocea, Andreea, teză de doctorat Reconstrucția mișcării feministe și de femei în România anilor 

’90, SNSPA, 2013, pagina 66 
6 Popescu, Liliana, Politica sexelor, Editura Maiko, București, 2004, pag. 36 
7 Popescu, Liliana, Politica sexelor, Editura Maiko, București, 2004, pag. 37 
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forme de feminism cu specificități etnice sau multiculturale."8 Teoreticienele folosesc 

psihanaliza, lingvistica, teoria politică pentru a dezvolta grile complexe și nuanțate, 

care aduc noi perspective feministe.  Personal is political  devine una dintre ideile 

foarte importante, care au adus analiza politică în spațiul privat, ridicând problema 

relațiilor de putere din spațiul privat. Sintagma a fost folosită de către feminista Carol 

Hanisch, răspândindu-se apoi ca lozincă în mișcările studențești feministe din Statele 

Unite. 

 Valul al treilea și valul al patrulea țin, și ele, de contextele în care feminismul 

a evoluat și a fost absorbit, dar și de contextele culturale, istorico-economice. Mihaela 

Miroiu notează: "Acest feminism pleacă mai degrabă de la relevanța pluralității de 

experiențe pe care o au femeile. Accentul nu mai cade asupra diferențelor între bărbați 

și femei, ci asupra diferențelor între femei situate în contexte sociale și politice 

particulare."9 Este un tip de analiză mult mai nuanțată, în care teoreticiana remarcă 

faptul că nu se mai discută în valori dihotomice (inclusiv bărbat-femeie), ci e mult 

mai important procesul de contextualizare. Mari Ruti notează că "mulți feminiști din 

valul al treilea (post-1990) cred că dincolo de egalitatea dintre bărbați și femei, scopul 

feminismului este să deconstruiască modelele binare ale genului care guvernează 

societatea noastră, pentru a deschide o plajă mai largă de posibilități umane pentru 

toate genurile: bărbați cis, femei cis, queers (de orice orientare sexuală), transsexuali, 

și alte modalități de expresie a genului. "10 Una dintre vocile importante ale valului al 

treilea rămâne Judith Butler, cu a sa teorie a "performativității genului".  

 Începând din 2009 în Statele Unite ale Americii și 2013 în Marea Britanie, se 

discută și despre un posibil al patrulea val și există deja cărți care dezbat acest subiect. 

În introducerea cărții The feminist fourth wave - affective temporality, Prudence 

Chamberlain amintește de Kira Cochrane care în 2013 a dedicat o  lucrare celor patru 

mari zone de interes pe care "Cochrane le consideră centrale în discuția despre un al 

patrulea val: cultura violului (rape culture), feminismul online, umorul, 

intersecționalitatea și incluziunea"11. Dezvoltarea tehnologiei și rapiditatea cu care 
                                         
8 http://everything.explained.today/Feminism/, accesat ultima oară pe 5.01.2018 
9 Miroiu, Mihaela, în Dragomir, Otilia, Miroiu, Mihaela, Lexicon feminist,  Iași ; Editura Polirom, 

2001 ���, pag. 142 
10 Ruti, Mari, Feminist Film Theory and Pretty Woman, Bloomsbury Academic, 2016, pag. 7 
11 Chamberlain, Prudence, The feminist fourth wave - affective temporality, Londra, Editura Palgrave 

Macmillan, 2017, pag. 2 
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internetul împrăștie idei, experiențe, bucăți de realitate intermediată joacă un rol 

esențial în dezvoltarea feminismului așa-numitului al patrulea val. 

 Feminismul, din punct de vedere al intereselor politice, ar putea fi clasificat 

astfel:  feminismul liberal, feminismul socialist, feminismul radical, ecofeminismul, 

postfeminismul. În mare, feminismul liberal pune accent pe conștientizarea 

drepturilor femeilor ca drepturi ale omului, egalitatea de șanse la educație și în fața 

legii. Mihaela Miroiu notează că "una dintre critici vizează tendința liberalismului 

feminist de a pune accentul asupra libertății personale ca fiind mai presus de binele 

comun și de a aprecia neutralitatea de gen ca fiind coerentă cu umanismul."12 

Gânditoarea notează: "Doctrina socialistă se concentrează asupra tipurilor de reforme 

care pot conduce la scăderea și dispariția inegalității sociale. Aceasta o deosebește de 

marxism, pentru care unica soluție de instaurare a unei societăți drepte este revoluția 

proletară: dispariția claselor sociale o dată cu dispariția proprietății private, a 

inegalității economice și sociale."13 Revoluția proletară era considerată un instrument 

care putea aduce stoparea oprimării. Feminismul socialist consideră că trebuie luată în 

considerarea intersecționalitatea gen-rasă-etnie, pentru că oprimarea ține cont și de 

gen, și de rasă, și de etnie. Feminismul radical s-a născut în Statele Unite, în timpul 

celui de-al doilea val al feminismului, în deceniul al șaptelea. Marginalizarea e unul 

dintre cele mai puternice resorturi care au împins feministe, precum Kate Millett 

(1970), Sulamith Firestone (1970), Mary Daly (1978), Sara Ruddick (1984), Andrea 

Dworkin (1981)14, să ia parte la Mișcarea de Eliberare a Femeilor. Ele consideră că nu 

funcționează cooperarea cu bărbații spre o eliberare a femeilor, căci sunt prea adânc 

înrădăcinate în aceștia atitudinile patriarhale, antifeministe, opresive ("Inferiorizarea 

este construită de către bărbați și se regăsește în religie, politică, economie, cultură. 

"15). Ecofeminismul s-a născut din alianța ecologismului cu feminismul, încercând să 

atragă atenția tocmai asupra faptului că ființele, în speță feminine, tind să se 

îndepărteze de natură, tocmai din pricina unei istorii în care li s-a atribuit faptul că 

sunt inferioare, asociate fiind simbolic cu natura, în detrimentul asocierii cu rațiunea. 

                                         
12Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie : teorii politice feministe, Iași : Polirom, 2004, pag. 120  
13Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie : teorii politice feministe,Iași : Polirom, 2004, pag. 124 
14Molocea, Andreea, Reconstrucția mișcării feministe și de femei în România anilor ’90, SNSPA, 

2013, pag. 104 
15Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie : teorii politice feministe,Iași, Polirom, 2004, pag. 54 
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Ecofeminismul e una dintre atitudinile care încearcă să remedieze raportarea la natură 

a feministelor, revalorizarea experiențelor feminine și femeiești. Postfeminismul este 

unul dintre conceptele controversate din literatura feministă. Mihaela Miroiu scrie în 

Lexicon feminist despre postfeminism:  "El nu arată o identitate anume, ci amorfism, 

polimorfism sau flexibilitate identitară, adaptare a ideologiilor la nevoile individuale. 

Media a propagat acest termen ca pe unul eliberator față de constrângerile ideologiei 

feministe a anilor '60. Cele care acceptă să se numească direct postfeministe se 

concentrează pe următoarele probleme: identitățile personale sunt alese, nu pot să fie 

impuse; termenul postfeminism marchează de fapt succesul agendei feministe, deci 

schimbarea vizibilă a condiției femeilor; agenda nouă a feminismului se direcționează 

spre cultura populară și limbaj; stilul de viață postfeminist este produsul 

independenței economice și sexuale a femeilor." 16 

 

Capitolul al II-lea 

 A doua parte a lucrării este dedicată teoriei de film feministe, evoluției 

acesteia, explicării ideilor majore și sublinierii a ceea ce (mai) merită aplicat pe un 

corpus de filme de gen, analizate dintr-o perspectivă contemporană. Întrebările majore 

ale celei de-a doua părți sunt: care sunt pozițiile cheie legate de interpretarea filmelor 

de gen din perspectiva criticilor de film feminiști? În ce fel de cinema crede teoria de 

film feministă a anilor '70? Care este poziția critică în prezent în decodarea unor 

obiecte artistice din trecut, care poate revela ceva femeilor de astăzi despre ele însele, 

despre istoria genului lor? Care sunt particularitățile ce diferențiază membrele acestui 

grup mare denumit "femei"? 

 Două mari concepte sunt clarificate în lucrare, înaintea de a intra în sinteza 

teoriei de film feministe, tocmai pentru a putea pregăti terenul pe care teoreticienele 

au lucrat: cultura și ideologia.  

 

Ce este cultura? 

 Ca punct de plecare general, vom considera că "filmul este o re-prezentare de 

imagini, nu este realitate, dar e o serie de cadre cu actori jucând personaje. Aceste 

imagini sunt concentrate, simbolice și cu o încărcătură mare; ele au o semnificație 

                                         
16 Miroiu, Mihaela, în Dragomir, Otilia, Miroiu, Mihaela, Lexicon feminist,  Iași ; Editura Polirom, 

2001, pag. 144 
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super-puternică. În filmele mainstream17, este clar că intenția este ca spectatorii să se 

identifice cu personajele și să recunoască anumite tipologii de comportament și de 

gen"18. Lucrarea va avea la baza analizei conceptul de cultură, așa cume este discutat 

de Clifford Geertz. Acesta afirmă: "cred, împreună cu Max Weber, că omul este un 

animal suspendat în anumite rețele de semnificație pe care el însuși le-a țesut, iau 

cultura drept acele rețele, iar analiza ei, prin urmare, nu drept o știință experimentală 

aflată în căutarea legii, ci una interpretativă, în căutarea sensului. "19 Vom considera 

că utilitatea analizelor din sfera studiilor culturale este tocmai de a desface pe straturi, 

de a oferi posibile explicații legate de felul în care societatea, prin cultură, împinge 

spre cetățeni sensuri, iar cetățeanul le primește, tocmai pentru că nu e conștient de 

proces. Dar, o dată ce devine conștient, șansa de a opune rezistență și apoi de a lua 

parte la construcția unei alternative este mult mai mare. Un concept important este cel 

de sutură cinematografică, definit de Kaja Silverman și folosit de Mari Ruti, atunci 

când vobește despre mulțumirea pe care o au spectatorii care se uită la filmele 

construite într-o cheie clasică, în care există personaje construite la un nivel ideal și 

există o rezolvare a conflictului: "Ca un obiect adorat al iubirii, imaginile de pe ecran 

ne dau ceva concret de care să ne legăm temporar pentru a uita de deficiențele vieții 

(și ale propriei noastre existențe). În parte, acest lucru se întâmplă pentru că abilitatea 

noastră de a ne identifica cu cu caracterele idealizate de pe ecran ne oferă o mulțumire 

plină de narcisism. Dar aceasta se întâmplă și pentru că e ceva important în 

desfășurarea propriu-zisă a narațiunii - traseul către rezolvare - care satisface nevoia 

noastră de încheiere, de circularitate, de rezolvare, ce vorbește despre fantezia 

reîntregirii, a recâștigării întregului uman pe care Lacan l-a diagnosticat ca fiind unul 

dintre elementele cheie ale condiției umane."20 

Ce este ideologia? 

 Un termen important în înțelegerea aspectelor discutate în lucrare este cel de 

ideologie. În Introduction to Film Studies, el este definit astfel: "ideologia poate fi 

văzută ca unul dintre mijloacele cu care interpretăm lumea și înțelegem sensul vieților 
                                         
17 filme mainstream =filme (foarte) populare; filme de gen, cu o distribuție și strategie de comunicare 

puternice 
18 Nelmes, Jill (editor), Introduction to Film Studies, ediția a 5-a, Editura Routledge, Londra, 2012, 

pag.263 
19 Geertz, Clifford, Interpretarea culturilor, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2014, pag. 14 
20 Ruti, Mari, Feminist Film Theory and Pretty Woman, Bloomsbury Academic, 2016, pag. 29 
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noastre, este perspectiva pe care o aplicăm asupra lumii. Ideologie=setul dominant de 

idei și valori care informează societatea sau cultura, dar care este îmbibat în 

comportamentul social și în textele reprezentative la un nivel care nu este neapărat 

evident sau conștientizat."21 Hilary Neroni scrie în Feminist Film Theory and Cleo 

from 5 to 7 (2016): "se poate merge până într-acolo încât să afirmăm că teoria de film 

feministă ar fi de neconceput fără teoria ideologiei. Teoria ideologiei ajută feminiștii 

să teoretizeze că atributele asociate feminității sunt  un rezultat al culturii mai degrabă 

decât al naturii."22 

 

 

Teoria de film feministă 

 

1973 - apare Women's cinema as counter-cinema, scris de Claire Johnston 

1974 - From reverence to rape  - Molly Haskell 

1975 - în jurnalul britanic Screen apare eseul Visual pleasure and Narrative Cinema, 

scris de Laura Mulvey 

1977 - e realizat filmul Riddles of the Sphinx, co-regizat de Laura Mulvey Și Peter 

Wollen 

1983 - Is the Gaze Male? de E.Ann Kaplan 

1984  - "Something Else Beside a Mother": Stella Dallas and the Maternal 

Melodrama Linda Williams  

1990 - Genul - un măr al discordiei -  Judith Butler 

 

 Teoria de film feministă își are rădăcina în mișcările sociale ale valului al 

doilea de feminism. Începând cu anii ‘70 mai multe voci de critici de film, și mai ales 

femei critici de film, au tot căutat un instrumentar pe care l-au aplicat asupra filmelor - 

instrumentar care a avut parte de auto-critică, de critică, și care s-a rafinat de-a lungul 

timpului.  Multe concepte însă au încă relevanță și pot fi aplicate cu succes în anumite 

contexte de producție, cum vom vedea că este teoria privirii masculine a Laurei 

                                         
21 Nelmes, Jill (editor), Introduction to Film Studies, ediția a 5-a, Editura Routledge, Londra, 2012, 

pag.275 
22 Neroni, Hilary, Feminist Film Theory and Cleo from 5 to 7, 2016, Bloomsbury Academic, Statele 

Unite ale Americii,  pag. 6  
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Mulvey, care revelează aspecte importante în analiza cinematografului popular 

(mainstream), dar și în analiza obiectelor audiovizuale care în acest moment 

împânzesc mediul online. Robert Stam sintetizează: "Feminismul în cinema era legat 

de activismul grupurilor de creștere a gradului de conștientizare, de sensibilizare a 

opiniei publice, de conferințe și campanii politice care dezbăteau diverse chestiuni de 

importanță specială pentru femei: violul, abuzul domestic, îngrijirea copilului, dreptul 

la avort și așa mai departe."23 

 Laura Mulvey și Claire Johnston aparțin unei așa-zise minorități ale 

gânditorilor din Marea Britanie, "o minoritate centrată în jurul New Left Review, 

departamentului de educație din cadrul British Film Institute și jurnalului Screen, 

publicat de Societatea pentru Educație în Film și Televiziune"24.  Kevin McDonald 

notează: "Pentru mulți,  jurnalul britanic Screen rămâne locul chintesențial al teoriei 

de film anglo-americane"25. În Statele Unite ale Americii apare jurnalul Women and 

Film (1972)26, precum și festivaluri de film feministe și documentare ce se revendică 

a fi feministe27.  

 Analizele scrise în Statele Unite puneau accentul pe felul în care era femeia 

reprezentată, folosind o metodologie împrumutată din sociologie, care viza mai ales 

felul în care personajele erau construite încă din scenariu. Spre exemplu, personajele 

feminine erau analizate în funcție de activitățile pe care acestea le desfășurau, în 

funcție de rolul pasiv sau activ pe care îl aveau în derularea acțiunii. Aceste analize cu 

siguranță au importanța lor și încă au utilitate, mai ales că până atunci nu fusese pus în 

discuție felul în care femeia fusese reprezentată în cinematografie. Ele atrag atenția 

asupra stereotipurilor feminine care au fost perpetuate de tradiția hollywoodiană. Noël 

Carroll dă exemplul dihotomiei mamă-curvă în care de obicei erau portretizate 

                                         
23 Stam, Robert, Film Theory – An Introduction, ed. Blackwell, 2000, pag. 170 
24 Kaplan, E. Ann, Aspects of British feminist film theory, din Jump Cut, no. 2, 1974, pp. 52-55, 

copyright Jump Cut: A Review of Contemporary Media, 1976, 2004, articol disponibil la  

https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/jc12-13folder/britfemtheory.html, accesat ultima oară 

pe 31.10.2017 
25 Branigan, Edward, Buckland Warren, The Routledge Encyclopedia of Film Theory, editura 

Routledge, 2014, pag. 9 
26 http://www.ejumpcut.org/archive/WomenAndFilm/, accesat ultima oară pe 27.01.2018 
27 Hollows, Joane, Feminism, femininity and popular culture, Manchester University Press, Marea 

Britanie, 2000, pag. 43 
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femeile. Robert Stam menționează analizele scrise Molly Haskell, Marjorie Rosen, 

Joan Mellon și cum ele trag un semnal de alarmă asupra faptului că, în majoritatea 

filmelor, femeile sunt reprezentate prin filtrul câtorva stereotipuri extrem de 

reductive. 

 Eseul Visual Pleasure and Narrative Cinema, considerat a fi deschizător de 

drumuri în ceea ce privește teoria de film feministă, a fost scris în 1973 și tipărit 

prima oară în paginile publicației Screen în anul 1975, iar astăzi se regăsește în multe 

antologii de texte teoretice și este unul dintre cele mai discutate și mai citate eseuri 

teoretice. Mulvey atrage atenția asupra faptului că  există o direcție foarte puternică în 

arta hollywoodiană în a reprezenta corpul feminin ca fiind dominat de o privire 

masculină.  

 Nitzan Ben-Shaul notează că eseul a reușit să nuanțeze un spectator cu criterii 

de gen din spectatorul general, pe care îl contura paradigma althusserian-lacaniană. 

Spectatorul, luat astfel în considerare, poate lumina aspecte ale construcției formale a 

filmului28 .  Este, astfel, și o teorie a receptării filmului, o teorie a activității 

spectatoriale (theory of spectatorship). Pentru că majoritatea personajelor masculine 

din cinematograful clasic american sunt principale, beneficiind din scenariu de o 

psihologie complexă, spectatorul, indiferent că este bărbat sau femeie, se identifică 

automat cu ele, susține Mulvey. Astfel, spectatorul preia perspectiva masculină, cea 

din care femeia este privită. Aici este punctul unde Mulvey a primit multe critici 

ulterioare: faptul că a avut în vedere doar un spectator de tip masculin, neîntrezărind 

vreo șansă ca spectatoarea să poată dezvolta, în anumite condiții, într-un anumit 

context, o poziție a sa, diferită de cea a unui bărbat. Opțiunile femeii sunt fie 

sadismul, fie masochismul, după Mulvey. Teoreticiana analizează felul în care 

cinematograful clasic, construit convențional din punct de vedere narativ, stimulează 

plăcerea de a privi:  spectatorul a preluat perspectiva masculină, iar atenția îi este 

ghidată formal și narativ să transforme femeia, personajul feminin, într-un obiect ce 

merită privit și adulat. Corpul femeii de pe ecran este un instrument care face parte 

dintr-un spectacol, la care bărbatul este menit și ghidat să se uite. Astfel, este subliniat 

rolul pasiv care îi este atribuit femeii de către ordinea patriarhală, ordine pe care 

cinemaul clasic, dominant, o propaga din plin. Ce a lăsat istoriei gândirii critice eseul 

Visual Pleasure and Narrative Cinema este arhicunoscutul concept de privire 

                                         
28 Ben-Shaul, Nitzan, Film - The Key Concepts, Editura Berg, New York, 2007, pag. 114 
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masculină (în engleză - the male gaze). Perspectiva este patriarhală și masculină, iar 

femeia nu poate decât să se lase privită. Privirile, însă, sunt de trei feluri:  

A) Camera de filmat – “înregistrează evenimentul filmic”; 29 

B) Privirea publicului din sală, care este ghidată de cameră și care se identifică cu 

perspectiva personajelor masculine; 

C) Privirea personajelor masculine din film. 

 Plăcerea vizuală poate lua două forme, după Mulvey, filtrată prin criteriul 

diferențelor sexuale: voyeurism și scopofilie fetiștistă (în traducerea mea). 

 Teoreticienii se întreabă în efervescenții ani '70 ce fel de cinema ar putea 

deveni feminist și care ar fi argumentele? Printre propuneri se remarcă cea a Laurei 

Mulvey și a lui Claire Johnston, care consideră că plăcerea vizuală ar trebui anulată. 

Cele două teoreticiene au consolidat această estetică a distrugerii plăcerii, ambele 

fiind implicate în proiectul co-regizat de Mulvey cu Peter Wollen, Riddles of the 

sphinx. Dacă textele lor sunt teoria, acest film este practica.  

 O altă direcție de cercetare din punct de vedere feminist a cinematografului s-a 

dovedit a fi cea auteuristă. Recuperarea istorică a regizoarelor Hollywood-ului clasic 

a fost una dintre intențiile criticilor din anii '70. Claire Johnston și Pam Cook au lucrat 

și la interviuri cu Dorothy Arzner în acea perioadă, care să ajute la revizitarea operei 

acesteia. 

 Deși Visual Pleasure and Narrative Cinema umplea un gol tocmai prin felul 

în care explica procesul prin care cinemaul popular oferă o plăcere vizuală specifică, 

în Afterthoughts on 'Visual Pleasure in Narrative Cinema' (1981) pe Mulvey o 

interesează să vadă ce fel de tradiții de a povesti, ce fel de mecanisme narative a 

adoptat cinemaul din alte arte, care să îi reveleze alte funcții decât cele exploatate și 

felul în care genul (spectatorului și al personajului) contează. 

 În 1984, Linda Williams aduce clarificări importante în ceea ce privește 

poziția spectatoarei și receptarea la feminin în eseul său "Something Else Beside a 

Mother": Stella Dallas and the Maternal Melodrama.  

 Printre cei care au avut poziții critice la adresa eseului canonic al lui Mulvey 

se află Noël Carroll și Cynthia Freeland, cu două eseuri în care chestionează teoria 

Laurei Mulvey și folosirea psihanalizei ca instrument în analiza de film feministă. 

                                         
29 Mulvey, Laura, în Cohen, Marshall, Braudy, Leo, Film Theory and Criticism, ediția a 4-a, Editura 

Oxord University Press, New York, 1992, pag. 756 
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Judith Mayne notează, particularizând contra-argumentele pe cazul lui Lacan: "este 

clar că o perspectivă lacaniană asupra diferenței sexuale și feminismul nu se 

intersectează neapărat, iar ironia inteligentă, dar sexistă, a lui Lacan a făcut mulți 

observatori să se întrebe de ce mai e Lacan de interes pentru feministe."30  

 Cynthia Freeland, în eseul său Feminist Frameworks for Horror Film (Grile 

feministe pentru filmul horror), dezvoltă o grilă feministă aplicată horror-urilor. În 

ceea ce privește eseul Visual Pleasure and Narrative Cinema, Freeland scrie că 

principala problemă, ca a majorității eseurilor care au la bază idei vehiculate de Laura 

Mulvey, este faptul că folosesc psihanaliza. Față de Noël Carroll, care nu se încumetă 

să demonstreze faptul că psihanaliza nu funcționează și nu poate fi validată complet, 

Cynthia Freeland articulează șase argumente pentru a-și întări discursul. 

 În 1983, Alison Bechdel creează benzile desenate Dykes to Watch Out For - o 

referință de bază în cultura LGBT, din pricina personajelor sale lesbiene. În 1985, 

introduce în dialogul dintre două personaje din această serie de benzi desenate 

principiile ce stau la baza unei grile de evaluare a unui film din perspectiva genului. 

Criteriile acestei grile vor deveni ceea ce acum se știe a fi testul Bechdel. Unul dintre 

personaje afirmă că merge să vadă un film doar dacă: 

a) acel film are cel puțin două personaje feminine; 

b) acele personaje feminine poartă un dialog, comunică între ele; 

c) atunci când acele personaje vorbesc, ele trebuie să discute (și) despre altceva în 

afară de un bărbat (atracția pentru acel bărbat, relația cu acel bărbat etc.). 

 Pentru a putea discuta ulterior despre conceptul de gen, relevant în analiza ce 

va fi întreprinsă, am clarificat noțiunea de construct social, cea de gen și cea de 

stereotip de gen. Laura Grünberg amintește faptul că scriitoarea Simone de Beauvoir 

are meritul de a fi integrat în literatura feministă conceptul de gen, fapt popularizat în 

mod sintetic prin deja foarte celebra frază "nu te naști, ci devii femeie"31.  După 

Grünberg, genul e o construcție socio-culturală.   

                                         
30 Mayne, Judith, Feminist Film Theory and Criticism, în Multiple voices in feminist film criticism, 

Carson, Diane, Dittmar, Linda, Welsch, Janice R. (editoare),  1994, editura University of Minnesota 

Press, pag 56, cuprins disponibil la 

http://laurel.lso.missouri.edu:2083/iii/encore/record/C__Rb10418303__SL%C3%B3pez%2C%20Ana

%20M.__P0%2C10__Orightresult__X1;jsessionid=A7199F032C4574520A8C864410228D80?lang=e

ng&suite=mobum-sso, accesat ultima oară pe 30.01.2018 
31 de Beauvoir, Simone, Al doilea sex, Editura Univers, București, 2004 (ediția a 2-a), pag. 11 
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Capitolul al III-lea 

 

1. Studiu de caz (comedie): Toamna bobocilor (1975,  

r: Mircea Moldovan, scenariul Petre Sălcudeanu) 

2. Studiu de caz (comedie): Nea Mărin miliardar (1979, 

r: Sergiu Nicolaescu, scenariul Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea) 

3. Studiu de caz (dramă): Drum în penumbră (1972, r: Lucian Bratu,  

scenariul Petru Popescu) 

4. Studiu de caz: Orașul văzut de sus (1975, r: Lucian Bratu,  

scenariul Marcel Păruş, Dumitru Solomon,  

imagine Florin Mihăilescu) 

5. Studiu de caz: Angela merge mai departe (1981, r: Lucian Bratu,  

scenariul Eva Sîrbu, imagine Florin Mihăilescu,  

imagine Anghel Deca) 

 

 

 Partea a treia a lucrării cuprinde analiza întreprinsă pe cinci filme, structurată 

studii de caz: analize precise din perspectivă de gen realizate pe filmele românești 

alese. De-a lungul lucrării, nu am izolat complet partea teoretică de cea de analiză. 

Atunci când am considerat de cuviință, am intrat în detalii, lămurind termeni și 

concepte pentru o mai mare precizie a analizei interdisciplinare pe care am întreprins-

o. Analiza înglobează mai multe aspecte: atât cele socio-culturale, cât și cele vizuale.  

 Din punct de vedere socio-cultural, am avut în vedere câteva teme majore de 

interes pentru feminism și am urmărit felul în care acțiunea filmelor și construcția 

personajelor le pun în lumină, cercetând totodată contextul în care au fost realizate 

filmele și contextul acțiunii filmelor. Temele de interes major în lucrare sunt: 

meseriile femeilor, starea lor civilă, felul în care trăiesc maternitatea sau se raportează 

la maternitate, felul în care trăiesc iubirea în cuplul heterosexual sau felul în care își 

trăiesc singurătatea, maniera în care relațiile între femei se desfășoară, modul în care 

relațiile profesionale între bărbați și femei decurg, "experiențele femeiești și 

feminine", raportarea instituțiilor statului la toate aceste teme, felul în care personajele 

înțeleg și își exprimă feminitatea, masculinitatea ș.a.m.d.  
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 Printre aspectele relevante găsite în analiză se găsesc cele legate de starea 

civilă. Cu toate că divorțul era un proces individual și social greoi și stigmatizant, 

există filme cu femei divorțate care sunt portretizate într-un fel admirabil, și în niciun 

caz pedepsite pentru că sunt divorțate (Angela merge mai departe) sau pentru că 

divorțează (Drum în penumbră). Cu toate că familia este "celula de bază a societății" 

și că a fi celibatar înseamnă, de la un anumit moment dat, că trebuie să plătești pentru 

asta (taxa de celibat), în filmele analizate există femei care aleg să rămână singure 

(Orașul văzut de sus, Drum în penumbră) - deși opțiuni au, și, nu numai că nu sunt 

pedepsite sau judecate pentru asta, dar ocupă și funcții importante în care se descurcă 

foarte bine (Orașul văzut de sus). Filmele alese revelează un aspect important, privite 

comparativ: există mai multe modele de feminitate, toate validate din punct de vedere 

al raportării realizatorilor la personaje. Dacă Varvara (Seria bobocilor) este 

gălăgioasă și invadează spațiul cu felul său vivace în care dialoghează, Monica (Drum 

în penumbră) sau Maria (Orașul văzut de sus) sunt tranșante, sobre și cu un mare 

calm. Într-un stat în care a avea copii devine, după 1966, o misiune de prioritate 

națională cu caracter de obligativitate, există personaje care nu au copii (Maria, 

Angela) sau care chiar reușesc să mărturisească faptul că au făcut un avort (Angela)  - 

din nou, fără să fie pedepsite sau judecate. Este evident că dialogul nu este unul în 

care cuvântul "avort" este rostit, ci este construit sacadat ca informații. Ca spectatori, 

înțelegem faptul că Angela a făcut un avort. Gyuri lămurește lucrurile, întrebând-o 

dacă s-a-ntâmplat în noaptea în care a rămas la mama ei. Cum anume s-a întâmplat 

însă trebuie să deducem, știind contextul și felul în care avorturile clandestine se 

întâmplau la acea vreme. Există, desigur, și personaje care exprimă perfect norma și 

presiunile sociale. În Toamna bobocilor, disperarea Paulinei este folosită drept sursă 

de amuzament, însă, din perspectivă de gen, ascunde multă tristețe. Paulina merge 

până și la medic, să se asigure că poate avea copii, dar, cel mai probabil, pentru a 

folosi această informație ca să și-l asigure pe Pompei ca iubit și să-l convingă, poate, 

să îi devină soț. Nu numai că ideea de maternitate nu vine ca o naturalețe în viața ei, 

ci este folosită în mod disperat.  

 Meseriile personajelor feminine indică faptul că, la un anumit nivel, s-a 

resimțit că era nevoie de forță de muncă în toate domeniile și că femeile erau 

încurajate să muncească în domenii considerate a fi "masculine" la fel de mult ca 

bărbații. Varvara preia conducerea în satul Viișoara, Maria devine primăriță în 
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orășelul de pe Dunăre - după ce deja avea o funcție de directoare de școală de 

reeducare, iar Angela este taximetristă. Aceste concluzii pozitive trebuie însă puse în 

contextul dublei zile de muncă: femeilor li se atribuia fără discuție rolul îngrijirii 

copiilor. Dacă Monica are ajutorul mamei sale în creșterea copiilor, la Varvara apare, 

în Iarna bobocilor,  o situație interesantă: o ajută soțul Toderaș, care preia îngrijirea 

copiilor și a gospodăriei, însă nu fără să fim asigurați de realizatori că acesta nu este 

rolul specific unui bărbat. În relația Angela - Gyuri există poate cea mai progresistă 

situație dintre cele analizate: bărbatul nu se sfiește să gătească și nici să stea de vorbă 

cu partenera sa, după ce aceasta mărturisește că a făcut un avort; din discuție noi, ca 

spectatori, putem înțelege faptul că el e dispus să discute despre negocierea acestor 

roluri, poate chiar conștient că ele pot fi permutabile. Vârstele personajelor și felul în 

care ele trăiesc vârsta aduc un plus filmelor: Monica din Drum în penumbră, spre 

exemplu, nu are teamă de vârsta sa, nici nu își refuză să trăiască o dragoste nouă la 

ceea ce ar putea fi considerată "vârsta a doua" și nici nu se ă la o parte de la a lua viața 

de la capăt.  

 Am acordat un subcapitol întreg rolurilor din aceste filme ale Dragăi Olteanu-

Matei. Ea are coordonatele actoricești necesare pentru a juca nuanțe ale stereotipului 

femeii "dintr-o bucată", un stereotip care apare des în cultura populară a românilor. 

Este opusul fragilității, dar este atât un (alt) stereotip de gen, cât și un stereotip de 

clasă (e, de multe ori, femeia vrednică de la țară, care nu are neapărat o educație 

înaltă, dar știe ea cum stă treaba și cum e lumea rânduită).  Este un alt stereotip de 

gen, deoarece pur și simplu se schimbă polii puterii (femeia dă cu biciul, bărbatul îi 

știe de frică), nu se schimbă paradigma în care un cuplu heterosexual funcționează. 

Nu este un univers echitabil, în care comunicarea plină de răbdare și negocierea cu 

argumente a rolurilor de gen se întâmplă, în care masculinitatea și feminitatea sunt 

complexe, compuse din multe calități și defecte în cele mai variate combinări și 

procentaje, descoperite și redescoperite permanent, în funcție de contextul personal și 

social pe care îl trăiește cuplul. Acest stereotip de femeie se impune și vrea să se 

impună permanent, acceptă cu greu că nu are dreptate, este impulsivă, are rezolvările 

în buzunar și nu acceptă să le ceară cei din jur, ci le oferă ea cu caracter obligatoriu 

(nu are respect pentru liberul arbitru al celorlalți și nici pentru ritmul de funcționare al 

fiecăruia). Stereotipul femeii care pune la punct bărbatul este o sursă de amuzament 

des întâlnită în comediile românești, pentru că el este caracteristic unui climat 
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patriarhal: femeia preia cu mare mândrie forța pe care deseori bărbatul este obosit să o 

exprime. 

 În ceea ce privește relațiile dintre femei, se remarcă în cazurile studiate multe 

intercțiuni în care camaraderia este puternică. Taximetrista Angela este solidară atât 

cu o lăuză singură, cât și cu o tânără care pare să fugă de o persoană violentă, și 

deschisă comunicării cu vedeta de televiziune Cornela Rădulescu. Cu mama sa are o 

relație caldă. În Drum în penumbră, Monica și prietena ei Gina formează un duo în 

care încrederea și susținerea reciprocă sunt de bază. Suroritatea nu apare însă în cazul 

interacțiunilor personajelor secundare din Toamna bobocilor și din Iarna bobocilor. 

Silvia și Paulina sunt disperate să se mărite și văd pe orice posibilă tânără, eventual 

nou-venită în sat și cu oarece semne de emancipare vestimentară (fustă mai scurtă 

ș.a.m.d.), drept o competitoare.  

  

 Din punct de vedere al analizei vizuale, problema nu este faptul că privirea 

masculină e construită cinematografic prin fragmentarea corpului femeii, prin 

scrutarea acesteia de către celelalte personaje (de obicei masculine), prin construcția 

unui soi de suspans-mister prin urcări pe verticală ale camerei în slow-motion (de 

obicei de jos până sus - de la picioare până la piept sau până la față) care sunt menite 

să ne atragă atenția nouă, spectatorilor, asupra frumuseții femeii (slow-motion-ul ne 

dă și timp s-o evaluăm și s-o admirăm), ci faptul că sunt cu mult mai rare în istoria 

cinematografului cazurile în care bărbații sunt astfel reprezentați, față de cazurile în 

care femeile sunt astfel reprezentate, iar admirația pentru femei nu cunoaște și alte 

direcții. În filmele analizate nu este niciun asemenea exemplu de reprezentare 

masculină.  

 Drum în penumbră este unul dintre filmele pe care se poate aplica teoria 

Laurei Mulvey, cea a privirii masculine, în sensul în care personajele masculine sau 

feminine din film și-o asumă în mod direct. Este un caz cu atât mai interesant, cu cât 

privirea care se năpustește asupra femeii în societatea socialistă din România este una 

relativ discretă în comparație cu cea dintr-o societate capitalistă, efect datorat cenzurii 

la nivel de reprezentare a corpului și a sexualității. Pudibonderia este la un nivel 

ridicat, însă privirea și multiplele ei valențe își găsesc locul în cele mai subtile și mai 

contorsionate maniere. Realizatorii nu au gândit filmul în măsura în care un film 

clasic hollywoodian (pe care teoria Laurei Mulvey s-ar mula absolut perfect) ar gândi 

reprezentarea femeii: nu suntem invitați să privim și să fetișizăm din perspectivă 
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masculină curbele feminine sau părți ale corpului femeii obiectificate. Însă privirile 

personajelor și felul în care-și răspunde un personaj altuia pot deveni chei de 

înțelegere a felului în care-și codifică genul. 

 Ceea ce merită remarcat la comedia Buletin de București (1982, r: Virgil 

Calotescu), spre exemplu, comedie care speculează "bătălia sexelor", este că nu 

mizează pe explorarea aspectului fizic - nici al femeii, nici al bărbatului. Momentele 

în care Silvia este în cămașă de noapte sunt prea fine, filmate în cadre largi, cu lumină 

neflatantă, cu mișcări de cameră ce nu pun accentul în sensul privirii masculine pe 

trupul femeii. În momentul în care Radu și Silvia sunt obligați să doarmă împreună la 

căminul taximetriștilor, totul se rezolvă cu stingerea completă a luminii din cadru și 

replici acide unul la adresa celuilalt, dar fără nicio tachinare amoroasă, fără nicio notă 

de senzualitate. Când cei doi mimează apropierea, pentru ca "mămica" să îi vadă, 

Radu aruncă o privire scurtă mâinii Silviei, ceea ce ar putea transmite o umbră de 

sensibilitate senzuală. Însă e ceva atât de inocent, încât nu poate fi analizat prin grila 

Laurei Mulvey. Relația dintre cei doi poartă valențele tachinării, însă nu are nimic din 

gesturile, din privirile, din reprezentarea corpului feminin sau masculin aparținând 

clasicei panoplii cinematografice a atracției dintre cei-care-nu-sunt-îndrăgostiți-dar-

se-îndrăgostesc-până-la-finalul-filmului.  

 Comedia Nea Mărin miliardar (1979, r: Sergiu Nicolaescu) are câteva 

secvențe pe care poate fi aplicată teoria privirii masculine a Laurei Mulvey. Încă de 

când sosește nea Mărin la impozantul hotel Vega, atmosfera estivală îl copleșește: e 

total surprins de faptul că femeile se îndreaptă spre plajă în costum de baie. 

Realizatorii filmului găsesc ocazia de a decupa într-un fel asemănător anumitor filme 

clasice pe care Mulvey și-a demonstrat teoria la începuturi. Spectatorul este invitat să 

își asume o privire masculină a realizatorilor, care se suprapune cu privirea masculină 

a lui nea Mărin. Întâi, o tânără la un balcon al hotelului își scoate bluza și rămâne în 

sutien. Apoi un grup de femei trec în costum de baie din două piese pe lângă 

personajul lui Amza Pellea. Camera se duce după ele, arătându-ne un plan-detaliu al 

posterioarelor feminine în mișcare. Nea Mărin realizează că este un mediu cu totul 

diferit de cel din care provine, în care există un alt cod comportamental, față de care 

nu știe încă ce atitudine să aibă, așa că-și spune sieși: "Aiii! Îu, Doamne, ia-mă, unde 

om fi nimerit? Dracu' m-a luat". Acest tip de încadraturi strânse care arată de aproape 

bucăți din trupurile unor femei obiectifică pe ecran corpul feminin și reprezintă 

femeile ca pe ființa pasivă, ce trebuie admirată și atât. Însă filmul nu este construit 
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sistematic în acest fel. Există acest cadru cu posterioarele femeilor și câteva cadre în 

care o dansatoare de cabaret (pe care o vedem doar în acea secvență) dansează în 

barul hotelului. În cazul reprezentării dansatoarei putem afirma cu certitudine că 

trupul ei este obiectificat de către cameră. Felul în care regizorul și operatorul au ales 

să încadreze poartă semnul celui mai întâlnit tip de privire masculină.  

  În economia filmului, secvențele care apasă pedala în sensul clasic al privirii 

masculine sunt însă puține: posterioarele de fete, trupul dansatoarei din bar. Față de 

un film clasic hollywoodian, poate părea puțin, însă această atitudine reținută (ca 

număr de secvențe) merită discutată și în legătură cu cenzura în reprezentarea 

corpului nud, în general, în contextul de producție artistică din România de dinainte 

de 1989.  Atitudinea, deși ușor mai reținută și mai "voalată", este tot cea care stă în 

spatele obiectificării femeii. Personajul menajerei și personajul Stelei Popescu sunt 

încă un argument. Din nou, fără a forța lucrurile prea mult (cum se întâmplă în 

comediile românești de după 1989, spre exemplu), atitudinea ce stă la baza 

obiectificării femeilor apare și în momentul în care menajera vine la nea Mărin în 

cameră și se apleacă: felul în care ea se apleacă să ridice ceva de pe jos, fără a flexa 

picioarele, cu posteriorul către privitorul nea Mărin, este gestul tipic ce a ajuns un 

mare clișeu vizual de reprezentare de gen. Femeia care își asumă rolul menajerei cu 

fustă scurtă, cu toc înalt, și se așază astfel încât bărbatul să îi poată privi spatele și 

picioarele - este o imagine care a devenit unul dintre cele mai comune clișee vizuale 

în care femeia este obiectificată. 

 

  În filmele analizate, există un singur caz în care putem considera că acest tip 

de obiectificare vizuală este folosită altfel decât așa cum Mulvey scria că se folosește: 

în Angela merge mai departe, "mascarada feminității" și felul în care este decupată 

acea secvență are o notă ironică. E bine să lămurim lucrurile: nu valorizăm în bine sau 

în rău artificiile vestimentare sau de machiaj pe care acum toate genurile le folosesc 

într-o mai mică sau mai mare măsură. Contează însă contextul și atitudinea care 

însoțesc o astfel de construcție. Când aceste stilizări ajung să fie mai importante în 

exprimarea sinelui decât elementele personalității care pot fi exprimate prin idei, 

gesturi, acțiuni, sau când ele sunt diferite de registrul în care ne stilizăm în mod 

cotidian, fără să fie ceva asumat spectaculos într-o anumită direcție, efectul este 

invers celui scontat: construcția eșuează. Momentul întâlnirii este gândit din punct de 

vedere al decupajului astfel încât să accentueze că Angela s-a pregătit să fie plăcută, 
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admirată. Este decupajul clasic al privirii masculine: un travelling lateral ne arată doar 

picioarele, care-s încălțate în sandale cu toc. Muzica este veselă pe fundal. Urmează 

apoi o secvență în care vedem un ziar (ziarul lui Gyuri, ne vom da seama), apoi 

rămâne în amorsă ziarul și focusul trece pe Angela înaintând zâmbitoare, cu coafura 

proaspăt-aranjată (ulterior vom afla că este o perucă). Nu lipsește urcarea camerei de 

jos în sus, care ne arată corpul Angelei pe bucăți. O vedem aranjată, dichisită. Când 

camera ajunge la sâni, cadrul se termină și este lipit cu un prim-plan cu Gyuri, care se 

uită la ea cu drag și admirație. Putem observa toate cele trei priviri pe care le definește 

Laura Mulvey: a personajului masculin, a camerei și a spectatorului identificat cu 

personajul masculin. Apar și privirile altor personaje, care stau la o terasă. Se pare că 

o privesc pe Angela (nu ne putem da seama, căci nu vedem clar direcția privirii lor). 

Angela se fâstâcește și-i declară lui Gyuri că nu mai suportă pantofii și că vrea acasă. 

Acest tip de decupaj ce revelează privirea masculină însă poate fi interpretat mai mult 

ironic în ceea ce privește întâmplarea. El nu se mai regăsește de-a lungul filmului, iar 

personajul feminin este gândit în acest film cu mult dincolo de obiectificare. 

 

 În ceea ce privește comediile analizate, se poate spune că realizatorii de 

comedie omit ( ceea ce se întâmplă inclusiv astăzi) că stereotipurile de gen pot fi 

chestionate comic, deci omit faptul că această categorie a comicului nu se naște 

exclusiv din exploatarea stereotipurilor. 

 Scopul acestei lucrări este și să propună un tip de analiză de precizie, detaliată, 

în care importanța nu este de a pune "o ștampilă", în cazul de față să eticheteze 

filmele ca fiind "feministe" sau "antifeministe/nefeministe", ci de a înțelege multiple 

fațete și straturi ale reprezentării de gen în filme și ale configurării genului la nivel 

individual și social. 
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Filmografie: 

• Drum în penumbră (1972, r: Lucian Bratu) 

• Orașul văzut de sus (1975, r: Lucian Bratu) 

• Toamna bobocilor (1975, r: Mircea Moldovan) 

• Iarna bobocilor (1977, r: Mircea Moldovan) 

• Nea Mărin miliardar (1979, r: Sergiu Nicolaescu) 

• Angela merge mai departe (1981, r: Lucian Bratu) 

• Buletin de București (1982, r: Virgil Calotescu) 

• Căsătorie cu repetiție (1985, r: Virgil Calotescu) 
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