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Imaginea în serialul de televiziune a devenit un frumos mijloc de expresie prin care 

acest nou format adresat ecranului de acasă se așează din punct de vedere al stilisticii și 

complexității regizorale lângă filmul de artă. Precum am menționat în teza prezentată, 

producători, regizori, scenariști, directori de fotografie, actori, s-au adaptat unui curent nou, 

foarte bogat din punct de vedere al universului narativ, unui curent cerut de masă, unui format 

ce ar putea să fie tradus prin termenul de produs, ajungând la consumul de programe mediatice. 

Deși cererea odată cu consumul încep să crească, și calitatea serialelor de televiziune se ridică 

la nivelul filmelor de ficțiune destinate marelui ecrane, tocmai prin migrarea creatorilor către 

televiziune. Câteva exemple sunt reprezentate de David Fincher, Martin Scorsese, Frank 

Darabont, Matthew Heineman sau Steven Spielberg. 

 

Fragmentarea... 

„E indispensabilă dacă nu vrem să cădem în REPREZENTARE.  

Să vezi ființele și lucrurile pe bucățile care formează ansamblul. Să le acorzi 

independență pentru a le face dependente în alt fel.”1 

 

În această mică introducere care va urma vom trece în revistă câteva momente din 

cultura universală care se supun formulării de mai sus, cea a cineastului francez Robert Bresson 

prin care conceptul a nu cădea în reprezentare înseamnă în fapt serializarea, desfășurarea pe 

episoade a unor fapte, imagini, situații prin care care doar așa, făcându-le dependente unele de 

altele, asiguri acea totală și inefabilă prolificitate a obiectului artistic. 

Nevoia de fragmentare, de serializare, de a furniza întregul prin părțile componente, de 

reflecare din mic în mare, de a vedea totul prin fragment, de a identifica întregul din parte, a 

fost o constantă a preocupărilor umane încă de la începutul existenței.  

Uneori nu se poate oferi întregul dintr-o dată, așa cum întinderea unei vieți nu o poți 

cuprinde într-o frază, și nici într-o singură imagine. Ingmar Bergman avea credința că viața 

trebuie trăită fără grabă, fiecărei zile urmându-i alta, și apoi alta. Rând pe rând...una dupa alta...  

Spunem noi ca o poveste văzută într-un serial... 

Primele urme ale oamenilor, ca semn al trecerii lor, au fost desene, contururi, crochiuri 

de animale zgâriate pe pereții peșterilor. Aceste desene – numite picturi rupestre – se dovedeau 

a fi acel răgaz de la sfârșitul zilei, când vânătoarea înceta și spiritul preistoricului licărea. 

 
1 Bresson, Robert – Note despre cinematograf – UNATC Press, București, 2014, p.58 



Se desenau rând pe rând animalele vânate. Sau care urmau a fi vânate. Nu turme, ci 

doar câte un animal. Întregul urma să se compună din părțile desenate zi după zi. Exista intuiția 

întregului prin părțile din care acesta era creat, iar asta putea să însemne primele dimineți ale 

cunoașterii umane. 

Primul capitol al cărții lui Harari, SAPIENS – scurtă istorie a omenirii, intitulat și 

Revoluția cognitivă, debutează cu o fotografie a unui detaliu observat pe peretele unei peșteri: 

urma unei mâini. Sub fotografie există următorul text:  

ʺUrma unei mâini omenești lăsată acum circa 30.000 de ani pe peretele peșterii 

Chauvet-Pont d'Arc din sudul Franței. Cineva a încercat să spună: Am fost aici!ʺ 2 

 

Nu trebuie decât să ne imaginăm câte s-au ridicat cu această mână în următorii treizeci 

de mii de ani. De aici poate începe un întreg serial dedicat acestei istorii. Ceea ce această carte 

revelatorie o și face de-a lungul a aproape patru sute de pagini. Să mai adaugăm că această 

urmă reprezintă o poveste unică, nesfârșită, spusă altfel și altfel, de mii, zeci de mii de ori... 

Altorelieful și basorelieful sunt lucrări sculpturale, aplicate sau sculptate pe o suprafață 

de fundal. Altorelieful, spre diferență de basorelief, scoate mult mai mult în evidență  

personajele episoadelor evidențiate. Ambele s-au născut în antichitatea greacă având apogeul, 

așa cum știm, în perioada Renașterii.  

 

 

Poate televiziunea fi considerată o formă de artă?  

Iată o întrebare al cărui răspuns ferm întârzie să apară.  

 

Un lucru este cert, televiziunea poate cuprinde în programele sale forme de artă. Fie 

că vorbim despre programe artistice special concepute pentru un anume post, ori despre 

transmisii ale unor produse artistice pre-existente (teatru, operă, film etc.), televiziunea își 

afirmă cu tărie rolul de mediator între autori și spectatori. Mai mult, apariția televiziunilor 

eminamente culturale (exemplul cel mai elocvent este televiziunea europeană ARTE) sau a 

canalelor special dedicate culturii, a diversificat și consolidat aria de dezbatere asupra naturii 

și rolului televiziunii în viața omului contemporan. 

 
2 Harari, Yuval Noah – Sapiens – scurtă istorie a omenirii – Polirom, Iași, 2017, p.11. 



“Pentru prea mult timp, televiziunea a fost analizată în primul rând prin prisma 

funcțiilor sale de comunicare, nu ale celor artistice. Estetica televiziunii recunoaște 

statutul de artă al televiziunii și îl examinează în concordanță cu aceasta. 

Sigur că televiziunea este o artă distinctă. Are o istorie specifică și forme 

particulare și unice. A recunoaște aceste specificități nu este în nici un fel 

incompatibil cu a-i recunoaște identitatea (și statutul) de artă, alături de toate 

celelalte. Într-adevăr, explorarea trăsărurilor specifice mediului este zona fină a 

esteticii televiziunii pe care vreau să o subliniez aici.”3 (tr.a.) 

 

A identifica televiziunea ca fiind o artă de sine stătătoare nu este un demers care a fost 

declanșat de Sarah Cardwell, însă în articolul său din 2006, autoarea britanică punctează câteva 

repere fără de care o astfel de discuție nu ar putea pleca de la o bază serioasă. În primul rând, 

autoarea recunoaște și operează o contopire a două dintre funcțiile definitorii ale televiziunii: 

cea de comunicare și cea artistică. Dincolo de rolul său primordial, acela de sursă de informare, 

televiziunea a dezvoltat în jurul său o întreagă mișcare ce ține de cultura massmedia. După cum 

nota Cardwell în același articol, dificultatea definirii estetice precise vine, în cazul televiziunii 

și din amalgamul, aproape fără noimă, în care se combină programele de calitate cu cele de 

duzină, făcând munca cercetătorului mult mai dificilă decât în cazul artelor.  

Apoi, Cardwell punctează câteva repere care pot duce la o definire estetică mai precisă 

a componentei artistice a televiziunii: istoria specifică și formele particulare și unice. Istoria 

televiziunii nu presupune abordarea / analizarea sa cronologică, cât, mai degrabă, analiza sa 

evolutivă, văzută din punct de vedere fenomenologic. În ceea ce privește formele particulare și 

unice, aici discuția este mai complicată și mult mai diluată. Asemeni filmului, televiziunea se 

formează dintr-un amestec de elemente preluate din aproape toate artele, la care se adaugă, tot 

ca în cazul filmului, un întreg angrenaj tehnic complicat pus în slujba transmisiei produsului 

final.  

Dar, dacă filmul poate fi ușor identificat și recunoscut drept un obiect artistic și un 

demers cultural, produsul de televiziune este mult mai greu de prins în normele unei definiri 

exacte. În fond, la ce tip de televiziune ne referim și la ce tip de programe?  

Pare că ceea ce scapă analistului este tocmai obiectul analizei. 

 

 
3 Cardwell Sarah – Television Aesthetics – Critical Studies in Television – Vol. 1, nr. 1, martie 2006, p. 76. 



În 2013, într-un nou text care se ocupă de domeniul esteticii televiziunii, autoarea 

britanică Sarah Cardwell admite dificultățile dezvoltării domeniului dar și progresele 

înregistrate.  

“Unul dintre cele mai incitante aspecte ale esteticii televiziunii este abilitatea 

acesteia de a provoca dezbateri printre scepticii acestei estetici. Se întâmplă rar ca 

o abordare în studiile de televiziune să aibă parte de cercetători sceptici care să îi 

pună la îndoială și să îi critice metodele încă din pornire. În schimb, un relativism 

pluralist de mare de mare anvergură tinde să genereze o abundență eclectică de 

opere, dintr-o multitudine de perspective și permite un dialog politicos între 

cercetători, dar admite doar o minimală dezbatere riguroasă despre validitatea 

metodologiilor sau valoarea materialului său sursă. Foarte rar vedem un argument 

viu, consistent și pasionat care să conteste metodologia sau principiile de bază ale 

altuia. Pluralismul riguros întâlnit în filozofia analitică și în sub-domeniul său care 

privește estetica este un model de dialog mult mai eficient și revigorant. Aici, 

domeniul este în mod repetat revitalizat, ideile perfecționate, reconsiderate și, 

ocazional, abandonate, datorită dialogului, dezacordului și dezbaterii dintre 

autori.”4 (tr.a.) 

 

Dezbaterile cuprind luări ferme de poziție pro și contra, negări și reveniri. Nimeni, însă, 

nu îi contestă televiziunii funcția de divertisment / entertainment, spectacolul de televiziune 

fiind parte integrantă din viețile noastre și nici un cercetător care se apleacă serios asupra 

studiilor media și asupra rolului imaginilor în viața omului contemporan nu îl poate ignora.  

 

Am prezentat pe larg în lucrare evoluția televiziunii, de la primele încercări timide de 

transmitere a imaginii și sunetului, până la achizițiile spectaculoase ale mediului din perioada 

modernă. Având în spate o asemenea istorie complexă și bogată (atât în nume, cât și în 

evenimente), pare că televiziunea poate fi considerată un capitol închis, însă realitatea este 

departe de această posibilitate: odată cu revoluția digitală, în istoria televiziunii s-a deschis un 

nou capitol care părea, până acum câteva decenii, o imposibilitate.  Vom considera, așadar, 

revoluția digitală ca fiind un prim factor tehnic ce a contribuie activ la tranziția dinspre 

 
4 Cardwell Sarah – Television Aesthetics: Stylistic analysis and beyond în: Jacobs Jason & Peacock Steven 

(editors) – Television Aesthetics and Style – Bloomsbury, London & New York, 2013, pp. 27-28. 

 



televiziunea clasică spre televiziunea viitorului, oricare va fi fiind aceasta. Ne aflăm în acest 

moment în plin proces de schimbare și pare imposibil de a detecta cu precizie spre ce anume 

ne îndreptăm, televiziunea digitală a prezentului fiind doar un stadiu dintr-un proces evolutiv 

mult mai complex, proces ce influențează alegerile și expresiile stilistice atât ale creatorilor 

de cinema cât și ale celor care își desfășoară activitatea preponderent în filmul de televiziune. 

 

 

NOIR: 

 

 

Creatorii acestei serii tv au avut două surse de inspirație din punct de vedere vizual: 

filmul noir, ca stil și raport de luminare și picturile școlii de la Ashcan5 (lucrările plastice ale 

acestei școli sunt un hibrid între realismul mai întunecat al vieții orașului cu acela al unui 

anumit expresionism plastic).  

Filmul noir a însemnat și o iluminare în contraste foarte mari. Acest stil de luminare, 

după cum am menționat în începutul capitolului, poate fi datat odată cu apariția 

expresionismului german din epoca mută a cinematografului. Cabinetul doctorului Caligari 

regizat de Robert Wiene și filmat de Willy Hameister conține unul dintre cele mai bune 

exemple timpurii al utilizării tehnicilor de a pune lumina cu scopul de a susține povestea. Wiene 

și Hameister au folosit elemente vizuale care au ajutat la definirea stării de nebunie a 

personajului și la crearea unui gen în care predominant erau luminate doar fețele personajelor 

creând o atmosferă întunecată, ascunsă. Ulterior acest tip de filmare a evoluat, iar chipurile 

personajelor erau de cele mai  multe ori  ascunse  (decorul fiind luminat doar cu câteva 

diafragme peste cheia de iluminare acordată personajului).  

 
5 Școala Ashcan, de asemenea numită Can School Ash, a fost o mișcare artistică în Statele Unite la sfârșitul anilor 

19-lea la începutul secolului 20 . Aceasta este cunoscută pentru lucrările înfățișând scene din viața de zi cu zi , în 

New York , de multe ori în cartierele paupere ale orașului. Cei mai cunoscuți artiști care lucrează în acest stil au 

inclus Robert Henri (1865–1929), George Luks (1867–1933), William Glackens (1870–1938), John Sloan (1871–

1951) și Everett Shinn (1876–1953). Unii dintre ei s-au întâlnit studiind împreună sub renumitul realist Thomas 

Anshutz la Pennsylvania Academy of the Fine Arts , alții s-au întâlnit în birourile de ziare din Philadelphia, unde 

au lucrat ca ilustratori. Theresa Bernstein , care a studiat la Școala de Design pentru Femei din Philadelphia, a 

făcut și ea parte din Școala Ashcan. A fost prietenă cu mulți dintre membrii săi mai cunoscuți, inclusiv cu Sloan, 

cu care a cofondat Societatea Artiștilor Independenți . Mișcarea s-a inspirat din poezia epică a lui Walt Whitman 

Leaves of Grass. - https://ro.qaz.wiki/wiki/Ashcan_School 



Dar stilul noir odată cu evoluția cinematografului s-a ramificat în mai multe 

subcategorii precum semi-noir sau noir-ul color. Aceste tehnici de iluminare au fost aduse la 

rang de măiestrie de către directorul de fotografie Gregg Toland prin realizarea capodoperei 

Citizen Kane în anul 1941 sau de John F. Seitz (Double Indemnity, 1944), Karl Freund (Key 

largo, 1948) sau Sid Hickox (The Big Sleep, 1948). Imaginile clasice ale filmelor noir 

includeau decoruri de străzi udate de ploaie, lămpi stradale ce formează halouri (odată copiate 

pe materialul fotosensibil), reclame luminoase sau încăperi precum taverne, restaurante, 

apartamente luminate de surse artificiale aflate în cadru – lămpi, neoane, lustre etc. Un astfel 

de stil de iluminare îl regăsim într-unul dintre filmele remarcabile realizate de Martin Scorsese 

– Taxi Driver, peliculă filmată de directorul de fotografie Michael Chapman. și considerată 

unul dintre primele filme noir color ale perioadei contemporane. 

 Michael Chapman a pus bazele unui nou stil de a fotografia color o poveste de gen 

noir. Iar Martin Scorsese a continuat această căutare cinematografică a stilului noir și în 

serialul Boardwalk Empire, respectând toate elementele genului consacrat în anii 40. 

Împreună cu Stuart Dryburgh, Martin Scorsese a preluat elemente deja utilizate în Taxi 

Driver și le-a folosit pentru a crea o atmosferă întunecată, dar modernă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTERN: 

 

Dacă ne gândim la marile realizări cinematografice de gen science-fiction, de la 

Odiseea spațială 2001 (r. Stanley Kubrick) și seria Alien (inițiată de Ridley Scott) la franciza 

Războiul stelelelor (George Lukas) sau de la Călăuza și Solaris (r. Andrei Tarkowski, 



incluzând aici remake-ul lui Steven Soderbergh, produs de James Cameron) și Blade Runner 

(al aceluiași Ridley Scott), de la Dosarele X – serialul dar și filmul (realizat de Chris Carter), 

și Star Trek (Gene Roddenbery) până la Interstellar (2014) a lui Christopher Nolan toate, fără 

excepții, sunt producții cinematografice care vorbesc de trecerea dincolo (sau dincoace) ale 

unor, până atunci, tainice și imuabile granițe, ale unor unor frontiere zăbrelite care mai adesea 

duc la distrugerea inevitabilă a uneia sau a alteia dintre lumile învecinate.  

Credem că aici, în acest loc, cele două genuri, filmul western și cel science fiction pot 

să facă front comun. Spunem acest lucru gândindu-ne la minunata definiție (sau premoniție) a 

criticului și istoricului de film polonez Karol Irjykowski. În cartea sa, am spune profetică și 

providențială, A zecea muză, apărută la Varșovia în anul 1925 – cu doi ani înainte de apariția 

acelui hotar al apariției sonorului cu pelicula numită Cântărețul de jazz (The Jazz Singer, 1927) 

celebrul critic crede, așa cum îl citează un alt mare filmolog polonez, Jacek Fuksiewicz, că:  

„Contrar celor ce gândeau să dea cinematografului titlul de noblețe, saturându-l cu 

elemente provenind din literatură și din celelalte arte, Irzykowski decelează șansele 

cinematografiei în specificitatea sa – arată omul navigând în vecinătatea materiei.”6 

 

Din acest punct de vedere vecinătățile sau întâlnirile dintre lumi (Vechi VS Nou, Trecut 

VS Prezent VS Viitor, Tradiție VS Modernitate, Rațiune VS Imaginație etc) constituie acea 

diafragmă vie, acel  cardio-stent în care pulsează atât filmele western cât și cele ale science-

fiction-ului. Iar acest lucru este posibil deoarece așa cum crede Stanley Kubrick :  

„ (...) ecranul este un mediu magic. Are o asemenea putere, încât poate să înfățișeze 

emoții și stări pe care nicio altă artă nu speră să le atingă.ʺ7 

 

Să mai adăugăm câteva lucuri utile studiului nostru. 

Termenul propriu-zis de science fiction aparține lui Hugo Gernsback (inventator și 

scriitor, cel care creează prima revistă de literatură științifico-fantastică, Amaizing Stories în 

anul 1926) iar acesta ca gen literar se impune mai ales după anii cincizeci. În anul 1979 apare 

un volum esențial în acest doemniu, The Science Fiction Enciclopedia, volum scris de trei 

cercetători americani, Peter Nicholls, John Cute și Brain Stableford. Aici, după știința noastră, 

se face prima împărțire în subgenuri  a ceea ce este SF-ul în literatură. Fără a intra în detalii să 

 
6 Corciovescu, Cristina & Râpeanu, T. Bujor – Secolul cinematografului – Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1989, p.102. 
7 Kubrick, Stanley – The Master Filmaker, pages.prodigy.com, accesat la data de 23 martie 2018. 



enumerăm câteva dintre acestea: Hard science fiction (Jules Verne, Arthur C. Clarke, Isaak 

Asimov); Soft science fiction (Ray Bradbury, Philip K.Dick sau Robert A.Heinlein); Space 

Opera; Military Science Fiction; Science Fiction Western.  

Prin urmare și subgenul Science Fiction Western se regăsește în generosul arsenal al 

filmului S.F., poate, e drept într-o mai mică măsură. Preeria, defileele, orășelele de graniță, 

saloon-urile, hotelurile și ulițele prăfuite sunt înlocuite acum, ca spații sau locații ale 

confruntărilor între bad guy-ii și good-guy-ii (cel mai adesea șerifi ajunși în pragul pensionării), 

cu spațiile infinitului intergalactic, populat de stranii și supertehnologizate module spațiale. 

Poveștile Far Westului devin poveștile Cyberspațiilor. Dacă un Blade Runner tradus în esența 

ca Vănător de recompense urca lupta dintre bine și rău într-un oraș al viitorului – la fel ca 

franciza Batman – un alt lung metraj care a stârnit o oarecare ilaritate a fost Cowboys și 

Extratereștri (2011, regia Jon Favreau și având printre cei trei scenariști, surprinzător, pe 

nimeni altul decât pe Joshua Oppenheimer – creatorul formidabilului documentar The Art of 

Killing). Filmul surprindea datorată șoculului întâlnirii dintre civilizația Far-West-ului cu 

invazia alienilor nemiloși veniți din misterioasele îndepărtări ale universului și, prin urmare ale 

viitorului. Chiar ușor îndoielnic – ca și credibilitate –  filmul se salvează prin distribuția de zile 

mari: Harrison Ford, Daniel Craig și Olivia Wilde. Dar și prin spectaculoasele efecte speciale.  

 

Serialul Westworld este realizat în anul 2016 și reprezintă unul dintre cele mai 

controversate, vizionate și inteligente programe realizate pentru televiziune. Sub patronatul 

HBO, serialul este produs de J.J. Abrams și Jonathan Nolan (fratele cunoscutului regizor 

Cristopher Nolan). În CV-ul producătorului executiv regăsim episoade dintr-o colosală sagă 

cinematografică, Star Wars (Războiul stelelor): Războiul stelelor – Episodul VII: Trezirea 

Forței (2015), Războiul stelelor – Ultimii Jedi (2017), Războiul stelelor: Episodul IX – 

Ascensiunea lui Skywalker (2019), dar și o alta, la fel de unanim apreciată, Star Trek: Star Trek, 

(2009), Star Trek: În Întuneric, (2013) și Star Trek Beyond, (2016). Pe lângă aceste serii de 

filme science-fiction, J. J Abrams a produs seriile Misiune imposibilă, dar mai important 

Abrams a fost creatorul și producătorul unuia dintre cele mai cunoscute seriale TV format din 

118 episoade, Lost (2004-2010).  

Lost este una dintre cele mai premiate serii de televiziune produsă de tânărul 

producător, dar și Fringe (2008-2013) – 100 de episoade. Înțelegem din aceste producții faptul 

că Abrams are o afinitate pentru subiectele care îmbină mai multe genuri, și care pornesc de la 

evenimente supranaturale. Iar pentru această ultimă producție magistrală, Westworld a 

colaborat cu scenaristul nominalizat la Oscar pentru Memento, Jonathan Nolan. Jonathan Nolan 



este scenaristul filmului anterior menționat, dar și a altor pelicule care au ca subiect principal 

psihologia umană, precum: The Prestige (Prestigiul), The Dark Knight (Cavalerul negru) sau 

Interstellar.  

 Westworld reprezintă pentru Jonathan Nolan debutul în regie, și în realizarea de 

producții TV. Împreună cu co-scenarista și soția lui, cu care a lucrat la filmele mai sus 

menționate, Lisa Joy, cei doi reușesc să creeze poate cea mai complexă serie psihologică care 

îmbină două genuri cinematografice extrem de diferite: SF-ul și westernul.  

Primul sezon realizat în 2016 este format din zece episoade: The Original, Chestnut, The Stray, 

Dissonance Theory, Contrapasso, The Adversary, Trompe L’Oeil, Trace Decay, The Well-

Tempered Clavier și concluzia The Bicameral Mind. Primul și ultimul episod aveau să-i aducă 

lui Jonathan Nolan nominalzări și premii pentru cea mai bună regie și cel mai bun scenariu. Un 

alt debut în creația unei serii-tv îl reprezintă cel al directorului de imagine, Paul Cameron 

(Collateral, r. Michael Mann, Man on Fire, r. Tony Scott, Deja Vu, r. Tony Scott și Gone in 

60 Seconds, r. Dominic Sena). Paul Cameron este cel care setează întreaga imagine și stil de 

filmare din episodul 1 – The Original. Pentru acest episod, directorul de fotografie este 

nominalizat la Emmy la categoria: Outstanding Cinematography for a Single – Camera Series 

(One Hour), la Cameraimage și a câștigat premiul juriului acordat de American Society of 

Cinematographers. 

 Un citat care ar putea să descrie perfect plotul primului sezon din Westworld îi aparține 

doctorului Ford în cel de-al treilea episod al seriei, The Stray: 

- Vezi tu? Oaspeții noștri adoră puterea. Ei sunt inadaptații lumii reale, de aceea 

sunt atrași de lumea aceasta. Pe de altă parte, gazdele ... eh, măcar gazdelor le 

putem șterge amintirile.8 

 Acțiunea serialului Westworld are loc în viitorul apropiat, în acest sens se aseamănă 

mult cu una dintre seriile de care am vorbit în capitolele anterioare, Black Mirror. Cele două 

au în comun societatea care se află în continuă schimbare într-un parcurs de timp foarte 

accelerat. Titlul serialului vine de fapt de la denumirea parcului cu tematică western. În acest 

parc, membrii societății înalte plătesc o sumă de bani pentru a a-și staisface orice fel de nevoie 

sau plăcere, vis sau dorință, fie ca vorbim de acte sexuale, criminale sau eroice. Precum unui 

joc creat pentru mediul online, totul este gândit până la cea mai scurtă replică și se desfășoară 

în fața creatorilor pe ecranele unor dispozitive. Creatorii sunt de fapt o echipă numeroasă de 

 
8 Dr. Ford, în „The Stray”. Westworld, Sezonul 1, episodul 3. Regizat de Neil Marshall, Home Box Office, 16 

octombrie 2016. 



specialiști care se ocupă de fiecare ramură a parcului. Gazdele sunt create în așa mod în care 

viața lor se află într-o buclă continuă. Ele sunt controlate de coduri genetice specifice cu câte 

un scop pentru aventurile oaspeților din parc. Fie că vorbim de femei care curtează gazdele, fie 

că vorbim de bărbați care oferă servicii de amuzament (criminale). Gazdele sunt roboți 

îmbrăcați în oameni, acestea pot sângera și pot deceda, în schimb oaspeții nu pot fi răniți, sau 

omorâți, fapt ce-i transformă în zei. Ei se pot bucura de săvârșirea unei crime, sau a unui viol 

fără să sufere consecințele pe care le-ar suferi în lumea reală. Astfel de aici pornește nucleul 

desfrâului prin lipsa remușcărilor umane, iar prin acest nucleu se naște întrebarea, care dintre 

cele trei părți este mai umană, mai pură? Gazdele, care sunt resetate, trăind într-un infinit de 

bucle atemporale? Oaspeții care renunță la orice adevăr și conduită socială, întorcându-se la 

impulsurile de primate necerebrale? Sau, poate creatorii malefici, care fie caută puterea 

absolută, fie interesul pur financiar? 

 

 

DOCUMENTAR: 

 

Fie că vorbim de filmele semnate de formalistul Dziga Vertov, de operele filmice etno-

ficționale ale regizorului francez, Jean Rouch sau de cercetările de veritabil cine-verité ale 

tânărului autor american, Matthew Heineman putem distinge, am şi făcut-o, asemănările dintre 

operele acestor autori.  

Vertov, Rouch, Heineman aparțin unor zone culturale diferite, aparțin unor timpuri 

sociale și istorice diferite, aparțin unor mentalități diferite. S-au născut și au creat în  ideologii, 

în convingeri, în credințe total diferite. Între opera documentară majoră a lui Dziga Vertov și 

cea a francezului Jean Rouch există un spațiu temporal de aproximativ 40 de ani. Cu ceva mai 

mulți ani sunt între filmele revelație ale lui Rouch și cele ale americanului Heineman. Cert este 

că între cineastul numit formalist Vertov și cineastul militar Heineman  se interpun nu mai 

puțin de o sută de ani, fiind despărțiți de cel puțin două generații de cineaști. Și, desigur de 

câteva sute de filme documentare majore. Am putea spune că între cei doi, rusul și americanul, 

se  întinde întreaga istorie a filmului universal. 

Și totuși opera lor comunică subtilități aflate chiar dincolo de sensul definiției date 

Grierson, cea a documentarului văzut ca tratare creatoare a realității. Plecând de aici putem 

spune că realitatea de acum 100 de ani a devenit azi o sumă de realități iar creativitatea de 

odinioară pare să aibă alte înțelesuri astăzi. Un singur numitor îi unește pe cei trei: convingerea 

că aparatul de filmat poate primi acel animism specific trupului și spiritului fiecărui creator în 



parte. Pentru că pentru toți trei  documentarul este și trebuie să fie rezultatul unui proces de 

continuă evaluare a transformărilor care au loc în societate și natură. Pentru fiecare dintre 

aceștia aparatul de filmat reprezintă un instrument de cercetare antropologică. Aparatul de 

filmat trebuie – ca în pictură sau sculptură – să atingă realitatea, să o palpeze pentru a descoperi 

în ea acele nebănuite resurse de adevăruri și frumuseți.  Aparatul de filmat nu mai este doar 

ochiul lui Vertov, sau trupul lui Rouch ci devine, prin dinamica tehnologiei la care este supus 

– azi mai mult ca oricând,  o strategie de supraviețuire spirituală. Moblitatea aparatului visată 

de Vertov devine prin Rouch și mai mult azi prin Heineman aproape de ordin mistic.  

Spiritualitatea ubicuă a  aparatului de filmat îl va face pe Vertov să experimenteze lumi, 

pe Rouch să descopere experiențele lumii iar pe Heineman să devină el însuși o experiență a 

lumii. 

 Despre condiţia umană, văzută ca un tot (societate, natură, individ) vorbesc toate 

filmele celor trei, Vertov, Rouch și Heineman. Filmul și mini-seriile documentare prezintă 

aproape ca o obsesie această temă ca o formă de îngrijorare, dar şi de meditaţie.  Timp de o 

sută de ani autorii au căutat adevăruri în natura societății umane cu tot ceea ce reprezintă 

aceasta. Prin procedee tehnice asemănătoare, dar care au evoluat odată cu anii, distingem 

aceeaşi imperială tendinţă a filmului documentar. Documentarul este şi trebuie să fie o formă 

de artă. Şi, tocmai pornind din acest punct, nu putem a nu observa cum televiziunea prin 

producerea şi difuzarea acestor serii de documentare a crescut şi s-a dezvoltat în ultimii ani, 

câştigând enorm în demnitate.   

Încheiem acest capitol observând un fapt care ne susţine în afirmaţia noastră: seria de 

filme documentare semnată de David Attenborough, Planet Earth, a fost votată ca fiind cel mai 

valoros produs al televiziunii din toate timpurile. Iar filmul The Trade, beneficiind şi de 

suportul platformelor online (prin care informaţia se distribuie mai repede decât pe oricare alt 

suport de vizionare),  s-a constituit în a fi o sursă unică, inepuizabilă de discuţii, seminarii, 

interviuri, mese rotunde privitoare la sensul lumii moderne în contextul alienării tragice a 

individului.  

 

Decalog: 

 

Aceste cuvinte ale lui Krzysztof Kieslowski prezintă o altă trăsătură caracteristică a 

acestei opere fundamentale pentru serialul de televiziune (și nu numai).  

Kieslowski prefera să aibă finaluri deschise, prefera să nu dea răspunsuri finale 

poveștilor sale, să lase spectatorul să gândească și să analizeze drama în propria-i manieră. 



Dacă ar fi putut să realizeze același film de mai multe ori, ar fi făcut-o, și practic asta s-a 

întâmplat între Decalog 6 – Scurt film despre dragoste și  Decalog 5 – Scurt film despre crimă. 

Cele din urmă fiind variantele mai lungi – de câte 90 de minute prezentate pentru cinema. După 

realizarea celui de-al patrulea sezon din Black Mirror, creatorii și realizatorii acestui serial au 

testat un experiment, de care am vorbit mai sus în lucrare, și anume Black Mirror: 

Bandersnatch9, un film de 90 de minute interactiv. Acțiunea se petrece în anul 1984, și are în 

centru un tânăr programator ce începe să se îndoiască de realitate, în timp ce încercă să adapteze 

un roman într-un joc video. Ce este special la acest film produs de Netflix, este faptul că finalul 

fiecărei secvențe importante are două continuări, două continuări din care privitorul alege dând 

click pe una dintre variantele oferite de creator, astfel filmul având 3 variante de final. Fiecare 

privitor ajunge la una dintre ele prin propria-i alegere. Astfel considerăm că și din acest punct 

de vedere Black Mirror a fost influențat de capodopera kieslowskiană. 

Un alt element ce duce la perfecțiune stilistica serialului Decalog este utilizarea 

planului detaliu. Kieslowski reușește printr-o manieră extraordinar de subtilă și poetică în 

același timp să exprime, să arate tema principală – moartea. Prin folosirea obiectivelor cu focală 

lungă ni se arată detalii importante (ca și combustie dramaturgică), o muscă ce se îneacă în 

compot, picioarele încleștate ale taximetristului ucis etc. Astfel prin intermediul planului 

detaliu universul operei regizorului polonez este redus la metaforă. Toate elementele cheie sunt 

prezentate prin detalii (obiectuale), astfel: 

1. Televizor, icoană, computer, patine; 

2. Ceas, țigară, muscă; 

3. Mănuși, priză de telefon, girofar, pămătuf de spuma, pastilă roz; 

4. Scrisoare, fotografie, mâini împreunate, apă care picură; 

5. Fotografie, piatră, sfoară, țigară, picioare, ceas; 

6. Binoclu, telefon, ceas, sticlă de lapte, cană cu apă; 

7. Pașaport, ochelari de vedere; 

8. Mâini, ceașcă de ceai, lănțișor cu cruciuliță, tablou strâmb; 

9. Telefon, schiuri, cheie, număr de telefon, vedere poștală; 

10. Timbre, microfon, zăvor; 

 

Toate aceste obiecte arătate în detaliu caracterizează fiecare episod din Decalog. 

Utilizarea planului detaliu în momentele cheie, deschiderea episoadelor prin prezentarea 

 
9 Black Mirror: Bandersnatch, r. David Slade, dp. Jake Polonsky 



cartierului, blocurilor, și stilistica imaginii (pe care vreau să o analizez în detaliu în lucrare) au 

reprezentat un model pentru un alt serial american, regizat și filmat de doi europeni (suedezii, 

Johan Renck și Jakob Ihre) – Cernobîl. Această miniserie produsă de HBO și Sky este poate 

cea mai bună din punct de vedere stilistic, actoricesc și regizoral de la Band of brothers. 

Elementele, obiectele cheie, folosite pentru a arăta moartea în episodul 5 din Decalog: 

fotografie, sfoară, țigară, picioare, ceas, sunt folosite cu exactitate, și prezentate la plan detaliu 

în primul episod din Cernobîl. Vorbim de secvența în care personajul principal, Valery 

Legasov, interpretat de actorul britanic Jared Harris se sinucide. Această primă secvență de 

interior de apartament este împărțită în douăzeci și patru de cadre, dintre care cincisprezece 

sunt planuri detaliu. Până în momentul în care ne este dezvăluit personajul, ne sunt arătate: o 

pisică pe canapea, un contoar de curent, o masa dezordonată plină cu documente, o pereche de 

pantofi sub masă, o țigară proaspăt începută în scrumieră, un ceas care arată ora 01:10, câteva 

vase într-o chiuvetă. De la toate acestea camera printr-un travelling de înaintare, dintr-o 

sufragerie, printr-un hol (cadru  în cadru), ajunge și ne prezintă personajul la plan mediu. Până 

în momentul în care îl găsim pe Valeri Legasov sunt șapte planuri detalii folosite, iar după, 

până la moartea acestuia, în aceeași secvență, sunt folosite încă opt. Printre acestea vedem: o 

țigară, un ceas, o sfoară și în final aceeași poziție a picioarelor în momentul morții cu cea a 

taximetristului sau a criminalului condamnat la moarte din Decalog 5.  

Sub semnul tututor acestor genuri, lucrarea realizată are scopul de a prezenta, într-o 

mică parte evoluția stilisticii în imaginea de serial, astfel s-a îmbogățit paleta tuturor creatorilor 

de film prin serializarea poveștilor, prin serializarea conceputului de imagine. 

 

 


