
 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI 
CINEMATOGRAFICĂ „I.L.CARAGIALE” BUCUREŞTI 

DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE 
 

 

REZUMAT 

TEZĂ DE DOCTORAT 
ADEVĂR ȘI ILUZIE ÎN STRUCTURA 

CINEMATOGRAFICĂ 
 

 
         CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

     Prof.univ.dr. Laurențiu Damian Dumitru 

                                                      

         

                                           DOCTORAND:  

                                             Vlad Genescu 
 

 

          
 

 

2020    



 

2 | P a g e  

 

Cuprins 
1. De la semn la spectator - Producția semnificației în receptarea cinematografică

 ............................................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

2. Spectatorul - coautor în receptarea zonei ficționare .............................................. 7 

2.1. Neutralitatea în receptarea ficțiunii cinematografice ..................................... 7 

2.2. Implicarea participativ-emoțională ................................................................ 7 

2.2.1. Participarea și implicarea spectatorului la nivelul formal și structural al 

discursului narativ cinematografic (la lumea-filmului) ................................................. 8 

2.2.2. Participarea și implicarea spectatorului la nivelul conținutului (la nivelul 

lumii-din film). Identificarea spectatorială. ................................................................. 10 

2.3. Spectatorul - coautor în procesul filmic ....................................................... 11 

2.3.1. Imaginația ca simultaneitate a procesului de receptare artistică ........... 11 

2.3.2. Spectatorul-Decodor și Configurația Obiectivă .................................... 12 

2.3.3. Spectatorul-Interlocutor și Configurația Auto-reflexivă (de interpelare)

 ..................................................................................................................................... 14 

2.3.4. Spectatorul-Empatic și Configurația Subiectivă ................................... 15 

3. Timpul și spațiul. Cinematografia ca argument narativ. ..................................... 17 

3.1. Timpul - dimensiune estetică. Lumi ficționale posibile ............................... 17 

3.2. Geneza timpului filmic (Lume=Film=Cosmos) ........................................... 18 

3.3. Anacronia (a fi în urma timpului) și Metacronia (a fi înaintea timpului)

 ........................................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

3.4. Catacronia (a fi sub timp) și Epicronia (a fi deasuprea timpului) ................ 26 

3.5. Hipercronia și Hipocronia. Coordonarea în timp și în spațiu a structurilor 

dramaturgice. ................................................................................................................... 28 

3.6. Modularitate spațio-temporală ..................................................................... 29 

4. ANEXE ................................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

4.1. Anexa 1 – Taxi Driver .................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

4.2. Anexa 2 – Shutter Island ................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 



 

3 | P a g e  

 

 



 

4 | P a g e  

 

CUVINTE CHEIE 
film, timp, montaj, racord, filosofie, estetică, psihologie, semiotică, psihanaliză, receptare, 

narativitate, memorie, uitare, cunoaștere, imaginație, anacronie, metacronie, catacronie, 

epicronie, modularitate. 

  



 

5 | P a g e  

 

1. ARGUMENT -  VISUL: ÎNTRE FORMULĂ 

CINEMATOGRAFICĂ ȘI PSIHANALIZĂ. 

Filmul a avut încă de la începuturile sale o similaritate cu percepția naturală umană. 

Aparatul de filmat preia din realitatea noastră elemente ale percepției naturale și le dă o nouă 

semnificație. Defamiliarizând vechea percepție a lumii, cinemaul stârnește curiozitatea și 

interesul spectatorilor, oferindu-le noi orizonturi de așteptare. Avem astfel un prim set de 

procese, prin care aparatul selectează, ordonează și recompune o lume nouă, dintr-una veche 

sau dintr-una paralel-posibilă. Teoreticianul Jean Mitry a ales să își construiască 

investigațiile în privința receptării cinematografice în baza aspectului constructiv (formativ) 

al ființei spectatorului. Acesta, precum vom vedea în următoarele capitole, va trece în istoria 

cinematografică de la statutul de decodor (de spectator care receptează și interpretează în 

limita imaginii explicite a ecranului) la cel de interlocutor (de participant activ la construcția 

filmului). Există multiple tipuri de spectatori, însă nu putem crea o ierarhie strictă doar în 

baza capacităților intelectuale și afective ale spectatorului, fără a ține cont de dispozițiile sale 

afective, de episoadele sale emoționale, care vor însoți, în exact momentul receptării 

cinematografice, filmul. Filmele nu pot fi receptate identic de multiplele generații care le vor 

viziona, impresiile pot să difere de la o perioadă la alta sau de la un context la altul (în aceeași 

perioadă sau în alta). Frumusețea estetică a filmului este totuși oferită de acele imagini 

eterogene ale discursului unui film, prin care mulțimea intră în acel dialog tăcut cu filmul, 

prin care publicul simte la fel și gândește la fel. Prin urmare, în afara oricăror dispoziții ale 

spectatorului și oricărei intenționalități a autorului, există acele momente rare ale cinemaului 

în care filmul ne oferă o viziune a ceea este este realitatea și a ceea ce ea ar trebuie să fie.  

Unitatea de bază a imaginii cinematografice este cadrul, iar unitatea de bază a 

montajului este racordul dintre cadre. Semioticianul Umberto Eco a argumentat că toate 

sistemele reprezentaționale care ne mediază o experiență sunt dependente de inter-relația 

dintre componentele lor constitutive și nu doar de relația dintre mediul de transmisie și 

referentul lui. Vor exista astfel trei mari ansambluri narative: configurația obiectivă, auto-

reflexivă și cea subiectivă. Dar acestea trei nu se vor referi strict la lumea filmului, ci și la 

lumea referențială din care spectatorul vede filmul. Prin subiectivizare și prin auto-

reflexivitatea filmului interior, eu, spectatorul, dobândesc apartenența la ceva mai presus de 

mine (fie acest ceva o comunitate, o identitate, o clasă, dar mai presus de toate, o experiență 
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a timpului sacru). Mediul cinematografic, prin lumea sa ficțională, reprezintă referentul 

lumii reale prin articularea elementelor constitutive ale filmului, iar aceste elemente nu 

trebuie să fie în mod necesar conectate la referentul lor. Astfel, Mitry, mergând pe firul 

gândirii teoreticianului Bazin ajunge la concluzia că obiectul sau acțiunea din imaginea 

cinematografică ar reprezenta unitatea minimă de discurs cinematografic. Eco merge mai 

departe și declară că blocurile de lumină și întuneric constituie atomii fiecărei imagini. 

Acestea ar fi articulate prin pozițiile și opozițiile dintre ele, pentru a forma fragmente 

semantice recognoscibile, ce vor fi ulterior articulate în forme iconice. Așadar Eco exprima 

o necesitate a unei duble articulări pentru a reda realitatea ecranului. 

Discursul cinematografic limitează construcția narativă a poveștii la crearea unui 

singur spațiu, a unui singur timp și a unei singure dimensiuni cauzale, toate unite într-un tot 

unitar, într-o reprezentare coerentă mentală. Schemele narative folosesc la strategia de 

interpretare a spectatorului, permițându-i să recunoască date perceptuale concrete drept 

indicii relevante, să genereze inferențele necesare și să combine indiciile și inferențele în 

acea reprezentare mentală coerentă. Povestea nu mai este astfel o realitate pre-existentă ci o 

reprezentare mentală construită de spectator în timpul receptării cinematografice. Această 

construcție narativă este una procedurală, povestea fiind într-o continuă schimbare datorită 

modificărilor și adăugirii de inferențe continue, a întăririi unor inferențe existente și al 

abandonului unora dintre ele.  

Memoria constituie materialul visului, precum constituie și materialul filmului. Una 

dintre sursele principale ale materialului pe care visul îl transformă și îl reproduce este 

reprezentat de amintirile aflate în incapacitatea de a fi aduse în conștient, în imposibilitatea 

de a fi aduse în momentul t0 al prezenței temporale reale. Trebuie, așadar, să aducem în 

discuția despre vis, memoria.Visul aduce în percepția prezentă din vis elemente, locuri, 

obiecte, detalii complet nealterate și cu prospețimea originală. Visul nu aduce în conștiință 

doar acele componente mnezice care, în percepția lor originară, au fost extrem de vii, cu o 

valoare mare afectivă și cognitivă, ci și componentele care au beneficiat de o conștientizare 

redusă, fără o valoare psihică mare, fie pierdute în istoricul unui film interior. Acestea din 

urmă suferă de un efect de înstrăinare, de denaturare în raport cu conștiința obiectivă, până 

în clipa în care sursa lor inițială este descoperită și revelată.  

Un punct comun între vis și cinema îl găsim în imposibilitatea de a mai dirija voluntar 

succesiunea reprezentărilor. Atât visătorul, cât și spectatorul, receptează un discurs pe care 

nu îl pot influența în mod direct. Visului îi lipsesc conexiunea logică, conexiunea 
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contextuală, reușind a apropia în același discurs elemente contradictorii. Visul ignoră de 

multe ori cunoașterea dobândită în viața vigilă, însă impune, simulat, unele restricții și 

acceptă anumite imposibilități vigile sau creează unele noi după propiile legi de funcționare. 

Visul conține incoerențe, absurdități, anacronisme de tot felul, inteligibilitate obiectivă, este 

un joc al funcțiilor psihice lăsate libere, care se exercită fără un scop precis și fără o autoritate 

de control. Lumile posibile ficționale își găsesc limita plus infinită pe care nu o pot atinge în 

vis:  

Nu se poate imagine ceva atât de anapoda, de confuz sau bizar încât 

să nu-l putem visa.1  

Fenomenul estetic al visului este elaborat de Tarkovski într-o versiune amplificată 

de anti-realism. În idea formalistă de cinema, montajul elementelor cinematografice 

eterogene produce un timp cinematografic. Prin conflictul provocat de două cadre diferite, 

de două diferite temporalități, se creează o relație de funcționalitate între acestea, relație care 

reiese din montajul ca element abstract. Scopul figurii centrale a mișcării formaliste, Sergei 

Eisenstein, a fost să depășească intuiția creativă printr-o compoziție rațional constructivistă. 

Eisenstein desemnează activitatea creatoare artistică drept un proces de organizare a 

materialului brut filmat. Această întreagă teorie este bazată pe fenomenul teoretic central al 

filozofiei formaliste, și anume, noțiunea de înstrăinare (ostranenie). În fiecare cadru există 

un conflict între obiect și natura sa spațială sau între un eveniment și natura sa temporală. 

Pentru a combate intuiția creativă, Eisenstein, bazându-se pe o strategie estetică de 

combinare a materialului cinematic brut (cadrele în sine), se bazează și pe o depășire estetică 

a afectului empatic. Timpul cinematografic nu mai este văzut ca un element care poate fi 

perceput prin empatie, ci ca un timp care există nu ca un timp real, ci ca o calitate ce poate 

fi experimentată drept un vehicul artistico-tehnic.  

Pentru Tarkovski, problema realismului întâlnit în filmele unde autoriatatea 

intențională este resimțită, este rezolvată nu doar prin refuzarea unei regii și opearea 

singulară a materialului brut, ci prin a lăsa acțiunile libere. Acțiunile devin non-acțiuni care 

nu mai urmăresc o logică a vieții vigile. Această acțiune nu poate fi văzută dintr-un punct de 

vedere extern drept o acțiune, pentru că orice poziție neutră din afara visului este non-

existentă. Intenția auctorială și punctul de vedere auctorial care va înregistra lumea și care 

va aranja acea lume înregistrată într-un discurs cinematografic, este imediat legată de 

 
1 CICERO – Despre divinație – Editura Polirom, Iași, 1998  -Traducere de Gabriela Haja și Mihaela Paraschiv – “Nihil 
tam praepostere, tam incondite, tammonstruose cogitari potest, quod non possimus somniare.” 
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fenomenul de înstrăinare și deformare. Punctul de vedere extern, drept un vehciul 

compozițional, își trage semnificația din afilierea la problema înstrăinării sau a deformării. 

Sarcina orginialității este să găsească o nouă modalitate de vedea un lucru familiar. 

Deformarea se petrece în vederea exterioară. Obiectul vieții vigile devine un obiect de interes 

estetic pentru că autorul îl privește. Însă pentru Tarkovski, visul nu este doar reprezentarea 

deformată a realității. Logica visului nu este o anti-logică propusă de autor pentru a deforma 

ceea ce el vede în continuare drept o gândire logică, ca o gândire care îi este proprie și 

înscrisă în cadrul intelectual al unui discrus auctorial. Freud respinge la rândul său ipoteza 

conform căreia sferele interioare și exterioare ale visului ar putea fi conectate, rămânând 

două entitități discernabile prin unele inter-relații. Precum am stabilit deja, Freud nu vede în 

lipsa de logică și de coerență a visului un eșec al intelectului, iar Tarkovski, la rândul său, 

crede că deformarea din vis nu trebuie să fie măsurată în raport cu o logică externă ei.  

2. SPECTATORUL - COAUTOR ÎN RECEPTAREA 

ZONEI FICȚIONARE 

2.1. Neutralitatea în receptarea ficțiunii cinematografice 

Filmul ca operă de artă este destinat receptării artistice. Receptarea artistică este, 

alături de creaţia artistică, al doilea cel mai important şi mai complex fenomen al artei şi al 

cunoaşterii artistice. Examinat în context flmic, receptorul de artă este reprezentat de 

spectatorul care se formează, teleologic, drept creator de creații artistice şi receptor al 

operelor de artă. În procesul activităţii complexe de receptare propriu-zisă (strict perceptivă) 

şi de interpretare (participativă), opera cinematografică este re-creată de spectator la fiecare 

moment al procesului de receptare și de elaborare.  

2.2. Implicarea participativ-emoțională 

Trebuie să  distingem în primul și în primul rând între emoția generată de 

caractersiticile non-ficționale și ne-reprezentaționale ale filmului și calitățile narative audio-

vizuale. Primul scop al autorului este necesitatea împăcării componentelor reprezentaționale, 

cognitive, tematice și reflective ale filmelor cu medierea simbolică a lumii ficționale. 

Trebuie astfel să admitem existența a multiple surse de emoție: perceptuale/imaginative, 
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cognitive/non-cognitive, vizuale/sonore. Ed Tan se folosește de conceptul de efect diegetic 

și recunoaște că nu întreaga emoție cinematografică este una situațională. El distinge mai 

departe două tipuri de emoție: emoțiile-F (emoțiile-ficționale sunt rezultatul imersiunii 

complete a spectatorului în fereastra magică a ecranului cinematografic) și emoțiile-A 

(emoțiile-artefact sunt generate de persepctiva realistă și referențială a lumii din afara 

filmului). 

Emoțiile-A sunt o clasă separată de emoții, diferențiate în mod evident de emoțiile 

rezultate de implicarea spectatorială în lumea ficțională, de decizia spectatorului de a 

participa în procesul de construcție narativă. Emoțiile-F sunt cele care permit spectatorului 

imersiunea totală, imaginarea filmului din interiorul său, participarea prin elaborarea unui 

film interior care să coordoneze afectul generat de construcția narativă. Vedem deci cum 

filmul ficțional este în sine un mijloc de declanșare a emoțiilor și cum există o diferență de 

ordin ontologic între lumea-filmului și lumea-din-film. Lumea ficțională cinematografică se 

poate diferenția deci între cele specifice artei cinematografice și dimensiunii estetice inerente 

(ca lume ficțională centrată pe dimensiunea artistică și care implică o atenție mai mare 

acordată elementelor extradiegetice) și cele care furnizează o fundație pe care să se ridice 

arhitectura lumii credibile, imersive în care rolul principal este jucat de indentificarea 

spectatorială. Dar atunci când vorbim despre lumea unor mari autori de film, cele două 

instanțe reprezentaționale și implicative sunt simultan prezente în opera cinematografică. 

Prin urmare, emoțiile-F sunt cele specifice lumii ficționale și efectului diegetic al 

narațiunii cinematografice, pe când emoțiile-A aparțin însăși structurii și formei 

cinematografice, în mod special atitudinii estetice care le poate estompa pe acestea sau le 

poate aduce în atenția noastră. Timpul poveștii, timpul paradigmei, se va insera mereu în 

timpul narativ al discursului, la marii regizori ca Antonioni, Bergman, Resnais, Truffaut, 

Scorsese, Kubrick etc. 

2.2.1. Participarea și implicarea spectatorului la nivelul formal și 

structural al discursului narativ cinematografic (la lumea-filmului) 
Orice emoție are un factor declanșator, însă, cu toate că orice informație receptată 

dispune de o coloratură afectivă, nu toți stimulii induc o reacție emoțională semnificativă. 

Avem următoarea taxonomie a particularităților stimulilor: (1) Valorificarea modificărilor 

spontane ale stării afective. Este o caracteristică a metacroniei temporale; evenimentul 

narativ declanșator al emoției are loc în prezentul discursului cinematografic.(2) 
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Valorificarea unor evenimente cu potențial emoțional. Este o caracteristică a proiecției 

temporale metacronice: evenimentul narativ declanșator va fi validat în viitorul discursului 

cinematografic. (3) Reactualizarea unor situații cu potențial emoțional (Activarea 

infromațiilor prin amintire va duce și la activarea stării afective din trecut. Cele două aspecte 

sunt interconectate sub forma unei rețele afective. Intensitatea emoției va fi mai slabă decât 

în metodele precizate anterior. Aspectele defavorabile ale acestei tehnici sunt uitarea 

condițiilor exacte ale situației originare, posibilitatea re-evaluarăii situaționale și schimbarea 

valenței amintirii, interpretarea evenimentului declanșator cu ajutorul unor date dobândite 

ulterior, imposibilitatea verificării de către receptor a autenticității reactualizării [ficțională 

sau reală]), (4) Utilizarea stimulilor verbali (cuvinte izolate, fraze sau scenarii cu conținut 

emoțional). Această tehnică presupune solicitarea subiecților să prelucreze materialul verbal 

prezentat, motivația oferită acestora putând fi cea reală (declanșarea și studiul unei emoții) 

ori una ficțională (proba vizează abilitățile vizuale, lingvistice, timpul de reacție etc.). Este 

o caracteristică care deschide o forrmă anacronică de montaj în alternanță între imaginea 

cinematografică prezentă pe ecran și imaginea trecută reactualizată în filmul interior al 

spectatorului. (5) Expunerea de imagini. Este o caractersitică afectivă care declanșează 

afectul în baza unui contrast sau al unei similitudini de imagine. Filmul interior este deschis 

iarași în mentalul și componenta afectivă a receptării spectatorului. 

Dacă filmul se constituie ca obiect artistic drept o entitate (fie ea fizică sau digitală), 

ca o realitate empirică a lumii culturale, obiectul estetic al cinemaului (lumea ficțională) este 

receptarea intenției auctoriale și a lumii în actualizarea întregului său potențial creativ. 

Lumea-filmului extrage deci o bucată de realitate situațională și o exprimă ca ceva din lume, 

dar nu ceva al lumii. Etapa figurativă prin care mediul lumesc cotidian este re-perceput, re-

interpretat și re-receptat are loc doar prin actul colaborativ al spectatorului imersat în lumea-

din-film. Lumea estetică a lumii-din-film este completată odată cu clipa în care ne pierdem 

în această experiență estetică a filmului. Detașarea pe care o presupune opera artistică nu 

este așadar o detașare față de obiectul estetic, ci față de cotidianul lumesc. Sigur că există o 

realitate care merge în paralel cu reprezentările simbolice ale unor obiecte, spații, persoane 

re-transformate estetic în cinema: 

Dintr-o perspectivă estetică, precum și din perspectivele psihologice și 

simbolice (semiotice), reprezentarea totală a unui film este un fel de 

extenise a receptării obișnuite a lumii reale. Însă, atunci când aceasta 

este unită cu dimensiunea unică, creată și exprimată de obiectul estetic, 
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o nouă realitate experențială, mai completă și mai rotundă, este 

formată. În legătură cu stilul artistic care dă corpul unei reprezentări 

și unei expresii în obiectul estetic, această realitate este concepută ca 

experiența totală a lumii.2 

 Spectatorul nu este așadar implicat în lumea ficțională doar prin identificarea sau cu 

un personaj sau cu altceva ce filmul coníne, ci și prin condțiile afective și temporale care 

structurează filmul. Strucutura narativă și formele de montaj sunt cele care ne dau expresia 

afectivă globală a filmului. Această expresie globală se constituie cumulativ și poate chiar 

să devină auto-refleviă, în sensul în care spectatorul realizează starea sa afectivă, pe 

parcursul filmului. Atunci când supratema filmului are scurte țâșniri narative la suprafața 

primului nivel al poveștii, afectul gobal se poate revela în cadrul acestor momente 

privilegiate. Așadar, forma globală de expresie permeează firele narative, fiind mereu 

prezentă în discursul narativ, imperceptibilă adesea sub statutul ei microcosmic (exprimând 

astfel metacronic o aproximare situațională a finalului filmului). Reamintim aici cazurile în 

care finalul explică dimensiunea afectiv-spirituală a unui Bergman, a unui Tarkovksi, a unui 

Fellini sau a unui Antonioni. 

2.2.2. Participarea și implicarea spectatorului la nivelul conținutului (la 

nivelul lumii-din film). Identificarea spectatorială. 
Al doilea caz de implicare participativ-emoțională este identificarea spectatorială. 

Dacă depășim prima instanță a identificării care privește primaritatea lui Metz ajungem la 

relația creată între spectatorul real și personajele ficționale. Avem aici două cazuri de 

imaginație: imaginația-centrată și imaginația-acentrată. În primul caz spectatorul este 

implicat prin plasarea, prin imaginație sau în amintire, în contextul spațio-temporal și 

senzorial al respectivei povești. În cel de-al doilea caz spectatorul nu are aceeași implicare 

prin faptul că nu se plasează în filmul interior al acestui context, ci rămîne oarecum detașat, 

fără a își reprezenta evenimentul narativ în imaginația sa. Imaginația-centrată este cea care 

permite a doua instanță a implicării afective a spectatorului și creează legătura acestuia cu 

personajul. Carroll se opune acestui tip de imaginație explicând că spectatorul poate curpinde 

 
2 YACAVONE, Daniel – Film Wolds. A Philosophical Aesthetics of Cinema – Editura Columbia University Pres, New 
York, 2015 – pagina 193 - “From an aesthetic, as well as a psychological and symbolic (semiotic) perspective, aworkds’s 
total representation is a kind of adjunct or extension of ordinary experience and the real world. When, however, it is merged 
with the unique, created, and expressed dimension of the aesthetic object, in and through the work’s experience as felt, a 
more completed and rounded, experiential reality is formed. Closely related with the artistic style that gives body to 
representation and expression in the aesthetic object, this reality is conceived as its total experienced world.” 
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înțelegerea unui personaj fără a replica starea mentală a personajului. Cazul cel mai 

reprezentativ al acestei explicații este reprezentat de situația în care spectatorul se identifică 

cu un răufăcător ale cărui emoții, intenții și credințe sunt înțelese pe deplin de spectator, în 

ciuda faptului că nu există nicio suprapunere între valorile unuia și ale celuilalt. Pentru a 

rezolva această problemă propunem distincția a două structuri, dinstincția dintre simpatie 

(reprezentată prin imaginația-acentrată) și empatie (reprezentată prin percepția-centrată)  

Implicarea emoțională și răspunsul spectatorial din cinema sunt asigurate și de 

identificarea cu un personaj. Dar avem și situațiile în care spectatorul efectuează un act de 

pre-concentrare imersivă, în care pregătindu-și atitudinea spectatorială, el rămâne conectat 

la percepția unor situații pre-narative. El se poate concentra excesiv pe cineast, pe elementul 

referent al persoanjului sau al autorului (sau pe oricare alt cineast din echipa de filmare). 

2.3. Spectatorul - coautor în procesul filmic 

2.3.1. Imaginația ca simultaneitate a procesului de receptare artistică 
Luând în considerare elementele de ordonare și clarificare din interiorul sau din 

exteriorul procesului de fabricație filmică (sau produsului finit), toate alterările materiei 

brute, originare (materialul nefilmat care inspiră povestea, apoi materialul filmat dar 

neprelucrat), constituie prima fază a dezvoltării nespusului cinematografic. Ele sunt sugerate 

și date ca atare odată cu fiecare mișcare a lanțului fotogramelor, și rămân, totuși, nespuse.  

Semioticinaul Umberto Eco distinge între două tipuri de lector: 

(1) Aflat în fața manifestării lineare a textului (în cazul nostru a filmului), lectorul 

semantic interpretează semantic/semiozic textul umplându-l o cu semnificat. 

(2) Lectorul critic interpretează critic/ semiotic, încercând să explice din ce rațiuni 

structurale textul (în cazul nostru filmul) poate produce acele interpretări 

semantice. 

Lăsându-i la o parte pe ”căutătorii de idei”, al căror scop unic este distanțarea față 

de obiectul estetic prin judecarea violentă a operei artistice, îi vom regăsi pe acei spectatori 

care vor căuta în operă un secret încă necunoscut. Aceștia caută o interpretare semantică 

ascunsă, fie aceasta structura codificată care definește strategia auctorială a producerii căilor 

de înțelegere, fie completarea narativ-anticipativă. Nespusul cinematografic își găsește 

certitudinea în recurență, în reconfirmarea ritmică, mai precis, în stil, obiect asupra căruia 

vom reveni mai târziu.  
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Receptarea cinematografică are loc într-un spațiu mental și afectiv al nespusului, al 

necunoscutului și al lipsei de control pe care spectatorul o poate resimți (el poate controla 

transgresiunile temporale și nivelurile de receptare, însă nu poate influența deloc povestea 

de pe ecran).În cadrul receptării cinematografice, semnificația filmului nu se mai află totuși 

în mâinile autorului. Ea va rezulta doar din dialogul dintre autor, intentio auctoris, film, 

modus operandi, spectator și intentio lectoris. Va exista astfel mereu un exces de semnificație 

în receptarea cinematografică și tocmai acesta este scopul unei opere de artă: ramificarea 

intenției auctoriale într-o multitudine de configurații reale sau posibile care să plece de la 

intenția auctorială și să ajungă să fie filtrată de judecata spectatorului. Husserl merge și mai 

departe considerând că putem, prin gândire și fantezie, să transformăm liber existența 

istorică. Filmul poate să ofere spectatorului mai multe oportunități: șansa confirmării unei 

gândiri personale, șansa unei gândiri alternative, șansa mai multor niveluri semantice. 

Filmul nu doar că repetă un eveniment real dându-i o nouă semnificație, această 

repetiție se petrece în însuși discursul cinematografic. Fiecare nou cadru, fiecare nouă 

secvență, creează semnificația care își va găsi completarea abia la finalul filmului. 

Spectatorul este inclus în ficțiunea cinematografică prin diseminarea nivelurilor semnatice 

ale filmului. Arta cinematografică ne invită la descoperirea poveștii și la efectuarea unor 

conexiuni intra-referențiale (în interiorul aceleiași opere) sau inter-referențiale (între mai 

multe opere). Nivelurile semantice sunt create în mod fundamental de dualismul dintre 

prezență și absență. Filmul exprimă sterile interioare și emoțiile tocmai pentru că o parte din 

acestea este mereu vizibilă. Precum emoțiile și atitudinile noastre lumești iau forma unor 

manifestări fizice, care nu sunt ascunse și încuiate în cea mai profundă sferă a conștiinței 

fără o posibilitate de a ieși ocazional la suprafața corpului nostru, așa și filmul devine 

semnificativ atunci când expresia sa are loc printr-un schimb inter-subiectiv. Lumea filmică 

se diferențiază de percepția naturală a lumii reale (în care eu nu gândesc lumea în actul 

percepției: ea se organizează singură în fața mea3) fiind un act de vedere care se face văzut, 

un act de auz care se face auzit și un act de mișcare fizică care se face simțit și înțeles. 

2.3.2.  Spectatorul-Decodor și Configurația Obiectivă 
Dacă ne gândim la exemplul unor momente în care putem observa personajele unei 

narațiuni privind unele către celelalte, discutând unele cu celelalte, însă fără a le putea 

 
3 PONTY, Merleau – „The Film and the New Psychology” – Sesne and Non-Sense – pagina 49 – “I do not think the world 
in the act of perception: it organizes itself in fornt of me.”  
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determina privirea (gaze), distingem un emițător, un locutor (enunciator) și un interlocutor 

(enunciatee) într-o stare de perfectă egalitate. În această configurație obiectivă spectatorul 

își găsește suportul perspectival într-un unghi (punct de vedere, POV) care revelează 

întocmai ceea ce nu poate ascunde: enunțatul, discursul cinematografic (énoncé-ul). 

Întâlnind un personaj evident (un „el”, o „ea”) și un “tu” (spectatorul) care este perceput 

fără a fi în mod explicit prezent (în lipsa unei adresări directe), receptorului nu îi mai rămâne 

decât să își asume poziția unui martor. (Spectatorul-Martor în Configurația Obiectivă). 

Spectatorul este cel condus prin lumea ficțională, cel a cărui privire este ghidată de 

autoritatea auctorială; este cel căruia îi este permis să vadă, dar acest mandat de privitor nu 

este niciodată făcut public (explicit) și realizarea acestei sarcini nu interferează niciodată cu 

evenimentele narative. 

 Configurația obiectivă are la baza sa tehnica cinematografică, derivată din conceptul 

psihanalitic, de sutură. Sutura lacaniană operează cu coneptele de lipsă și de absență. Un 

semnificant permite și acordă subiectului posibilitatea de intrare în ordinea simbolică, dar îl 

alienează în același timp nu doar față de propriile nevoi, ci și față de propriile impulsuri. 

Acel semnificant ține locul subiectului absent, subiect a cărui absență nu poate înceta prin 

însăși natura sa să semnifice. Structura discursivă câmp-contracâmp reprezintă o înlănțuire 

de cadre în care cel de-al doilea cadru revelează punctul spațial din care a fost tras primul 

cadru. Cenzura săriturii peste ax este predicată pe presupunerea că o rotire completă a 

aparatului, prin tăietură directă, generează o irealitate pe care ochiul uman nu are capacitatea 

de a o surprinde în totalitatea sa. Structura de montaj câmp-contracâmp este calculată precis 

pentru a răspunde la întrebarea ce inevitabil va ajunge să îl frământe pe spectator: A cui este 

privirea care controlează accesul meu scopic? Al doilea cadru revelează subiectivizarea 

primului. Misterul nivelulului cinematografic enunțiativ este pentru moment permanentizat, 

autorul este ascuns în spatele personajului, iar spectatorul este absorbit complet în lumea 

ficțională. Privirea aparține personajului diegetic și dă naștere unui aparat antropomorf care 

își va găsi desăvârșirea în configurația subiectivă. 

 Așezarea sau poziția obiectelor nu trebuie să fie identică în această înlănțuire, fapt ce 

permite racordarea cadrelor prin elipse și reluări insesizabile:  
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De fapt, exactitatea matematică furnizează o aproximare mai slabă a 

realității decât aplicarea convenției câmp-contracâmp care include 

amorse ale personajelor.4 

 Câmpul nespusului nu este singura lipsă pe care spectatorul o resimte. Acesteia i se 

adaugă în mod foarte interesant disponibilitatea spectatorului de a deveni absent, 

permițându-i unui personaj să ia locul său. Suturarea narativ-cinematografică este una reușită 

atunci când identificarea este completă. Pentru ca dorința și interesul să se nască în spectator, 

este necesar să îi arătăm ceva care îl va face să înțeleagă că în spatele a ceea ce i-am arătat 

există o întreagă lume. Tăietura în sine este un mijloc prin care să realizăm acest efect, 

întrucât ea este simultan prezență și absență. Ea garantează că cadrul pe care îl vedem acum 

face parte din structura nespusă a cadrului absent, acum trecut, și a cadrului absent ce încă 

nu a sosit. Absențele fac posibil un ansamblu semnificativ care convertește un cadru în 

semnificantul următorului și care devine semnificatul celui precedent. Fiecare element 

pozitiv (vizibil) de limbaj cinematografic reprezintă o conversie imaginară a unei serii întregi 

de elemente negative. 

2.3.3.  Spectatorul-Interlocutor și Configurația Auto-reflexivă (de 

interpelare) 
 Configurația de interpelare are loc de obicei în cadrele sau secvențele în care 

pesonajele privesc direct în aparatul de filmat. Aceste priviri destabilizează relația pusă la 

punct în cadrele precedente apariției acestei tehnici: emițătorul și receptorul sunt stabiliți în 

cadrul enunțului cinematografic într-o manieră inegală prin care enunțul îl favoriează pe 

unul dintre cei doi. Spectatorul privește imaginea cinematografică și vede pe altcineva 

privindu-l (personajul). Elementele discursive constituente sunt un “eu” (care privește și este 

privit) care confruntă un “el” care se face văzut și care privește către cel destinat să privească, 

respectiv un “tu” care este destinat să privească și să fie privit fără a fi vreodată și văzut, care 

intră în acest joc al privirilor fără a își asuma o formă precisă. Acest fapt produce 

dezechilibrul dintre emițător și receptor. Amândoi se fac disponibili privirii celuilalt, însă 

emițătorul este manifestat printr-un personaj identificabil și obiectiv în cadrul acțiunii, în 

timp ce cel din urmă este prezentat precum ceea ce este: un Spectator-Ideal care privește 

dintr-un unghi ideal. Privirea în aparatul de filmat rupe efectul diegetic pentru că realizează 

 
4 SILVERMAN, Kaja– The Subject of Semiotics – Editura Oxford University Press, New York, Oxford, 1983 – pagina 202 
– “In fact, mathematical exactitude provides a much less successful approximation of reality than does the loose application 
of the shot/reverse shot convention.” 
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o reprezentare mentală a spațiului imposibiluluii, a racordului de privire către spectator 

(eyeline match) sau a contracâmpului din off. Enunțiatorul (cineastul) este afirmat de regulă 

prin intermediul unui personaj ficțional. Spectatorul nu mai este doar componenta opusă a 

cineastului ci scopul discursului, destinația finală a filmului făcută explicită. În această 

configurație, funcția observatorului se naște, pentru că atunci când un “tu” descifrează sau 

ajunge la enunț, el observă un discurs deja realizat și care aparține unui altuia. Dacă privirea 

spectatorului poate îngloba întreaga autonomie și disponibilitate a discursului narativ, ea 

poate opera apoi cu distanța dinte secvență ca obiect analizabil și momentul de analiză din 

filmul interior. Astfel, spectatorul dobândește capacitatea de a considera efectul diegetic în 

totalitatea sa, respective de a se apropia mental și a izola fragmente particulare ale unor 

secvențe. Mai departe el va putea chiar să considere secvența sau filmul un fapt diegetic deja 

realizat, neutralizând de unul singur propria implicare participativă și revenind la statutul de 

simplu martor al evenimentelor ficționale, sau va putea să acompanieze discursul narativ, 

urmărind dezvoltarea sa gradual de îndeaproape. În cadrul receptării cinematografice, 

spectatorul-ideal modulează aspectele pe care cineastul le-a impus privirii sale, ca o funcție 

a propriilor atitudini și scopuri. 

 Identificarea unui film drept unul autoreflexiv înseamnă a sugera că filmul se referă 

la el însuși, dezvăluindu-și propriile procese de producție. Legătura explicită dintre 

reflexivitate și enunțiere este evidentă în acest caz deoarece enunțierea este un procedeu de 

producție sau de mediere care transformă sistemul de limbaj într-un text. Procesul de 

transformare lasă urme asupra textului, iar observarea acestor urme face ca filmul să fie unul 

reflexiv. Metz transferă concepetele de uteranță ale lui Beneviste într-o teorie psihanalitică 

a viziunii: el identifică exhibiționismul cu discursul și voyeurismul cu istoria.  

2.3.4.  Spectatorul-Empatic și Configurația Subiectivă 
 Configurația subiectivă a fost privită de către teoria filmică a anilor ‘70 drept relația 

dintre o perspectivă optică privilegiată a unui personaj sau a unui narator și modul prin care 

această situație regla moralitatea și ideologia spectatorului implicat sau a spectatorului real, 

în relație cu alte personaje și alți naratori. Mitry scrie: 

 Avem situația în care ceea ce aparatul vede ar putea fi ceea ce 

personajele din film văd. Aceasta se numește unghiul de vedere 
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subiectiv, întrucât permite publicului să ia locul eroilor, să vadă și să 

simtă asemenea lor.5  

Această configurație creează relații spațiale între spațiile cadrelor. Dacă un spectator 

inferează că un obiect dintr-un cadru este ținta privirii unui personaj din cadrul anterior, 

atunci personajul și obiectul trebuie să se afle într-o relație de proximitate. O funcție foarte 

importantă în acest tip de configurație este determinarea apropierii sau a distanței dintre un 

urmărit și un urmăritor. Jean Mitry inventariază mai multe forme de subiectiviate 

cinematografică: unghiul strict subiectiv, imaginile-amintire, imagine-mentale-pure-ale-

visului, subiectivizarea obiectivului (participarea aparatului la lumea subiectivă a 

personajului și reflectarea, prin aceasta, a stării sale mentală), narațiunea imaginară 

(fantastică). Putem observa cum cel mai important punct descris de Mitry este 

subiectivizarea obiectivității, pe care o considerăm acoperământul tuturor celorlalte forme 

subiective. Experiența senzorială a unghiului strict subiectiv este înglobată de psihologia 

privitorului, de atitudinea și răspunsul său în cadrul receptării cinematografice. 

O altă abordare a subiectivității cinematografice este reprezentată de relația 

spectatorului cu personajul, relație ce poate lua urma identificării sau a alienării. 

Recunoscând o similitudine între el și personaj, spectatorul nu mai receptează filmul doar 

prin dispoziția unei atitudini, ci printr-un proces constant de formare și de reformare a 

identității în raport cu sau în comparație cu cea a unui personaj. Participarea afectivă este 

astfel o marcă a configurației subiective, sau cel puțin este amplificată de aceasta din urmă. 

Identificarea are de a face cu răspunsul emoțional, cu implicarea afectivă, cu empatia și 

sentimentul general generat de film. 

Unghiul subiectiv ia naștere în clipa în care enunțierea cinematografică (discursul) 

își ia propriul enunț (cadrul, secvența, forma sau structura) drept obiectul ce trebuie transmis 

pe cale cinematică, creând la sfârșitul acestei proceduri un nou centru de adresare. 

Dezvoltarea obiectiv-neutră a narațiunii este acum întreruptă de subiectivizare. Personajul 

care va fi însoțit de configurația subiectivă va deveni centrul privilegiat al imaginilor și al 

sunetelor din lumea ficțională. Spectatorul primește o versiune filtrată a realității filmului. 

În cazul în care cineastul alege să ofere un segment de montaj sau o secvență în care, spre 

exemplu, două personaje, sunt percepute și redate din unghiul subiectiv al celuilalt, efectul 

 
5 MITRY, Jean – The Aesthetics and Psychology of the Cinema, Indiana University Press, 1997 – pagina 207 
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este unul al reîntoarcerii la o configurație obiectivă care să implice un spectator martor din 

afara diegezei, însă de această dată un spectator mai conștient de nivelul temporal al cadrelor. 

Nespusul cinematografic (elementul aluziv reprimat), acel objet petit a lacanian, nu 

poate fi nicicând reprezentat realist. Narațiunea se învârte etern în jurul unei lipse de 

nerecuperat. Are loc o redefinire a noțiunilor de personaj, de acțiune, de autor și de spectator. 

Personajul nu mai este o unitate stabilă ci funcționează într-o scindare (bifurcare) constantă, 

fiind mereu reformat și permutat în alt loc. Personajul își va redobândi autonomia. Va 

redeveni un element a posteriori procesului filmic. Personajul va exista de acum încolo în 

acest context de aservire a forțelor inconștiente ale dramei care îl implică și pe spectator. El 

va putea fi la un moment narator, iar la alt moment un agent narativ. Concepția și construcția 

sa se fluidizează în raportul constant dintre modul de prezentare filmică a personajului și 

modul de receptare a lumii ficționale din perspectiva personajului. Un flashback, precum și 

cadrele unei configurații obiective care introduc configurația subiectivă, fac parte din aceeași 

strategie narativă și nu aparțin unor niveluri diferite de realitate. Filmul devine un produs al 

dorinței de a face o altă dorință recunoscută, prin personajele care furnizează doar un 

ascunziș temporar al semnificanțiilor dorinței. Aceasta permite mecanisemlor psihanalitice 

(voyeurismul, complexul Oedipian, seducția, fetișul, romanțelor familiale, fanteziei și 

exhibiționismului) să fie angajate în discursul cinematografic, în producția sa și în implicarea 

cu subiectul-spectator. 

3. TIMPUL ȘI SPAȚIUL. CINEMATOGRAFIA CA 

ARGUMENT NARATIV. 

3.1. Timpul - dimensiune estetică. Lumi ficționale posibile 

3.1.1 Lumi ficționale cinematografice posibile  

Teoria cinematografică, critica cinematografică și teoreticienii filmului s-au referit 

dintotdeauna la lumile pe care filmele le creează, pe care le prezintă sau pe care le 

întruchipează.  Ceea ce ne atrage atenția aici etse modul în care fiecare lume a fiecărui film 

al unui autor se reflectă într-o lume unitară care exprimă stilul auctorial.  Cu toate acestea, 

fiecare lume cinematografică  are trăsăturile ei specifice și singulare, prin care denotează o 

spațio-temporalitate, subiectul și tema, conținutul său și aspectele formale care o diferențiază 
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de lumea dintr-un oricare alt film într-un mod perfect recognoscibil. Lumile cinematografice 

sunt experiențe spectatoriale cu valori și dimensiuni simbolice, cognitive și afective. 

 O teorie care ia în considerare aceste lumi , singularitatea lor în mod special, trebuie 

să se ocupe atât de creația și de existența lor obiectivă ca opere de artă, cât și de experiența 

subiectivă a spectatorului. Lumea ficțională a unui film este lumea ficțională a unei povești 

pe care filmul o narează cinematografic, o lume distinctă de acțiunile și procesele de narare 

externe lumii ficționale (procesele de construcție a operei cinematografice, care, dacă ar fi 

reprezentate audio-vizual ar determina apariția auto-reflexivității). Acest prim punct de 

vedere echivalează calitatea filmelor doar cu conținutul lor ficțional, cu ceea ce conține o 

reprezentare, cu opusul modului de reprezentare, respectiv cu ceea ce va rămâne în afara 

reprezentării. 

3.2. Geneza timpului filmic (Lume=Film=Cosmos) 

3.2.2 Forma narativă de montaj  

Forma narativă de montaj are rolul de a povesti o acțiune, o suită de evenimente 

care construiesc o poveste. Această formă se bazează pe raporturile dintre cadre, pe raportul 

dintre secvențe și determină spectatorul să considere și să recepteze filmul la nivelul său de 

întreg narativ. Ea constă în asamblarea, conform unei logici și a unei coerențe logice sau 

cronologice, a unei înșiruiri de cadre în vederea istorisirii unei narațiuni. Cadrele contribuie 

la progresul dramatic (principiul cauzalității) și psihologic al acțiunii. Această formă poate 

fi redusă la un minimum de strict necesar (Rope, Birdman, La Strada etc.). Această formă 

de montaj nu pune atât de mult accentul pe secvențele sale copertă, cât pe cronotopul 

călătoriei protagoniștilor săi, pe drumul schimbării, metamorfozei și devenirii lor. 

Narativitatea comprimă în interiorul duratei cinematografice momentele critice ale timpului 

istoric. Transformarea personajelor poate fi una lineară atât temporal cât și spaţial, lineară 

temporal și labirintică spațial sau deplasată spațio-temporal. Evenimentele reprezentate, 

alese de regizor și de monteur, sunt momentele determinante ale vieților personajelor, 

evenimente extraordinare sau evenimente caudate, evenimente ce sunt extrem de scurte în 

comparație cu totalitatea vieții. Această selecție urmărește deci redarea esenței personajului, 

acesta reîntorcându-se la timpul său istoric odată cu ultima secvență de montaj. Timpul 

istoric nu este redat în totalitatea sa, cu toate că au existat încercări cinematografice prin care 

durata de proiecție să fie egală cu durata evenimentelor narative (de regulă prin abordarea 
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unei configurații subiective care să ne redea explicit viața din fața personajelor). Există doar 

câteva secvențe narative prin care spectatorul are acces la criza narativă și la renașterea și 

transformarea personajului. 

Procesul de asimilare al unei spațio-temporalități istorice a avut de-a lungul timpului 

o istorie labirintică și complexă în sine, însă fiecare unitate istorică spațio-temporală, privită 

în singularitatea ei, a generat tehnici și structuri narative prin care realitatea specifică să poată 

fi procesată și reprezentată artistic. Aceasta nu înseamnă, precum vom vedea, că imaginea-

mișcare și imaginea-timp trebuie să aparțină unor perioade distincte. Cele două imagini 

deleuzeiene se pot suprapune, succeda, combina și separa în cadrul aceluiași discurs narativ-

cinematografic. Filozoful și criticul literar Bakhtin denumește unitatea spațio-temporală și 

indivizibilitatea celor două dimensiuni, CRONOTOPUL. 

3.4.2.1 Forma de montaj narativ-lineară 

Forma de montaj narativ-lineară are o acțiune unică. Secvențele sunt montate în 

ordinea cronologică a desfășurării lor. Aparatul de filmat se deplasează în funcție de 

necesitățile dramaturgice ale discursului cinematoagrafic, respectând continuitatea 

evenimentelor. Percepția continuității narative are un grad mare de reușită chiar în 

momentele în care continuitatea este obținută prin violarea unei continuități fizice unde o 

parte din acțiune este tăiată  (elipsa minimă insesizabilă) sau unde ea este ușor repetată 

(reluarea minimă insesizabilă). Unele nepotriviri (teoretice) de racord vor fi trecute cu 

vederea de spectator. În tăietura pe mișcare (spre deosebire de racordul de strictă 

continuitate), o mică parte a mișcării va fie mereu lăsată în afară sau reluată insesizabil. 

Complexitatea acestor racordări este evident legată și permisă de capacitatea limitată a 

memoriei de scurtă durată a spectatorului. Schimbările din următorul cadru necesită o 

procesare imediată (schimbarea unghiului, a încadraturii,a  poziției personajelor) pentru a 

menține la nivel mental forma, coerența și identitatea obiectelor și personajelor. Memoria 

rămâne astfel cu un spațiu limitat pentru a cerceta în detaliu contextul global al schimbărilor. 

Mișcarea din următorul cadru este racordată la memoria mișcării din cadrul anterior și nicio 

procesare profundă nu este necesară. Unul dintre aspectele principale ale artei montajului 

constă în abilitatea de a manipula varibailele pentru a crea diferite percepții continue sau 

discontinue ale mișcării, indiferent de continuitățile și discontinuitățile materialului brut al 

filmării în sine. 
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Forma de montaj lineară așa cum este ea adesea asociată cu Hollywood-ul clasic, ea 

servește funcția de eliminare a acelor fragmente temporale care nu contribuie la progresia 

narativă globală a filmului. Cu toate acestea, cinematograful încoporează un mod de 

percepție contrastant al temporalității, conectat la abilitatea timpului de a evada rațiuniii, 

linearității și sistematizării. Timpul a apărut și a fost conceptualizat în film sub aspectul său 

de șansă (de contingență), de nedeterminare și de ritm și flux pur subiectiv. Filozofia 

bergsoniană, care se învârte în jurul conceptului de durată (durată sau timp trăit), poate fi 

văzut ca o reafirmare a continuității temporale. Conceptul de durată capturează dimensiunea 

temporală psihologică calitativă, eterogenă, dinamică și eliberată de orice determinism al 

științelor mecanice clasice. Forma de montaj narativ-lineară aduce în discuție, în ciuda 

continuității sale caracteristice, posibilitatea apariției a două conflicte: OMOGENITATE vs 

ETEROGENITATE și REVERSIBILITATE vs IREVERSIBILITATE. Această formă de 

montaj se joacă cu anxietățile imprevizibilului și cu posibilul (contingența). Cu toate acestea, 

ea este direcționată spre o RECUPERARE A LOGICII LINEARE, care subliniază dorința 

sa de a stimula percepția naturală. Cinemaul clasic recunoaște forța contingenței și 

mobilizează șansa, dar, în final, le depășește pe amândouă. Prin urmare, linearitatea nu 

trebuie să fie asociată primar cu mișcarea metacronică neobosită a mediului cinematografic, 

căci ea rezidă la fel de mult în montajul discontinuu. Tăietura însăși elimină problematica 

unui exces de întâmplare, al unui exces de șansă. Vom vedea mai departe cum personajul, 

asemenea omului, nu poate trăi decât în teroare prezentul continuu (prima sinteză temporală 

pasivă), căderea trecului (a doua sinteză temporală pasivă) sa așteptarea goală a viitorului (a 

treia sinteză temporală impasivă), el încercând mereu să provoace o recuperare a linearității 

sintezei temporale active. 

3.4.2.2 Dimensiunea metacronică, configurația obiectivă și obiectul mic 

a în Noul Val Francez 

Revenind la idea unui cinema al dorinței, reprezentativ pentru configurația obiectivă, 

putem vedea filmul care creează și susține prin narațiune, montaj și mizanscenă, un obiect 

imposibil și absent. Aceste filme au o structură care declanșează dorința spectatorului și 

evidențiază ireductibilitatea ei. Precum am stabilit, acolo unde dorința accentuează ceea ce 

nu poate realiza, fantezia intervine creând un scenariu imaginativ care să suplinească 

obiectul-dorinței. Dacă spectatorul crede în posibilitatea obținerii obiectului dorinței, el va 

accepta implicit o imagine ideologică care promite să îi ofere șansa îndeplinirii dorinței. 
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Dacă spectatorul devine conștient de incompletitudinea constitutivă a dorinței, el dobândește 

o capacitate de rezistență și se opune efectului ideologic. A recunoaște imposibilitatea 

relaționării privirii la un obiect prezent în imagine joacă un rol crucial în actul de împotrivire 

a realului lacanian.  Noul Val Francez a încercat mereu să evidențieze rolul obiectului mic 

a, arătându-ne rolul fanteziei în construcțiile ideologice. Membrii Noului Val au ales să se 

îndepărteze de la traiectoria narativă canonică, eliberând poveștile spuse de ei de limitările 

structurale clasice. O poveste structurată canonic reglează dorința generată de enunțierea 

narativă și oferă o construcție metală fantasmatică a dorinței. O poveste narativă sugerează 

prin însăși natura sa existența posibilității încheierii pozitive a dorinței. Însăși mișcarea 

temporală metacronică invocă o irepetabilitate a dorinței. Cineaștii Noului Val s-au folosit 

de conceptul de contingență (chiar dacă în acest exces al lor de contingență narativă, o 

poveste contingentă rămâne ca statut o poveste a contingenței) pentru a elibera spectatorul 

dintr-un scenariu imaginativ în care obiectul dorinței este unul tangibil. Cu toate acestea, 

orice poveste narativă va conține un efect al fanteziei, acesta fiind aproape inevitabil fără a 

ne redirecționa imaginația către o percepție-gazoasă în care centralitatea narativă nu a fost 

încă realizată.  

3.4.2.3 Dimensiunea anacronică, configurația obiectivă și nostalgia 

trecutului la Antonioni 

Michelangelo Antonioni experimentează gramatica cinematografică în căutarea 

reprezentării cât mai fidele a realității exterioare personajelor, în raportul ei etern cu 

realitatea interioară. Regizorul își mută progresiv atenția de la realitateta sărăciei și a 

distrugerii Italiei către imposibilitatea îndeplinirii dorințelor materiale. Trilogia din perioada 

1960-1963 tratează explicit subiectul alineării și singurătății provocate de perioada 

postbelică: L’Avventura (1960), La notte (1961) și L’eclisse (1962). În fiecare dintre aceste 

filme, Antonioni ne comunică un sentiment al alineării postbelice exemplificate prin relația 

dintre o femeie cu o personalitate pe cale de dezintegrare și un bărbat cu depresie. Cele două 

personaje sunt legate de Antonioni în relația lor, fără o posibilitate narativă clară de ieșire 

(Claudia în L’Avventura, Lidia în La Notte și Vittoria în L’eclisse). Antonioni menține mereu 

personajul principal în centrul imaginii cinematografice, spectatorul identificându-se astfel 

mereu cu lumea văzută de ea și doar de ea. Găsim la Antonioni un timp istoric referențial. 

Personajele sale conțin în interiorul lor imaginea-icoană a întregii societăți italiene 

postbelice. La acea vreme societatea suferea de imposibilitatea de comunicare și exprimare, 
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de melancolie, de sentimentul de depersonalizare și însingurare și de de alinearea sa în raport 

cu lumea actuală. În primul film din trilogie, soțul personajului lipsă și prietena ei cea mai 

bună se pierd în scopul găsirii ei, se îndrăgostesc și uită complet de acel obiect inițial al 

dorinței, relevând parțial obiectul mic a și propriul interes, propria nevoie de vindecare 

sufletească.  

Structura narativă specifică lui Antonioni este reprezentată prin cronotopul drumului, 

sau, mai bine spus, al căutării. Antonioni va porni de la acest subiect al iubirii imposibile 

dintre cele două personaje din Cronica di un amore (Michelangelo Antonioni, 1950), în care 

povestea romantică se înlănțuie și se repetă cu aceleași sfârșituri tragice. Astfel, structura 

lineară tragică începe din anumite dificultăţi narative, doar pentru a coborî brusc şi catacronic 

în finalul fimului. În ciuda unui succes şi a atingerii unui scop narativ momentar, naraţiunea 

va cădea rapid într-o calamitate a soartei. 

3.4.2.4 Forma de montaj narativ-lineară și imaginea-mentală la David 

Fincher 

Imaginea-mentală este reprezentarea gândirii imaginii-mișcare și își găsește cea mai 

buna reprezentabilitate în subtipul imaginii-relație. Imaginile-relație ne dezvălui procesul 

logic și gândirea simbolică atât a personajelor, cât și a spectatorilor. Filmul devine un 

labirintul prin care spectatorul trebui să se miște mental, în căutarea indiclor care să îl trimită 

către ieșirea la suprafața poveștii principale. Prin poveste principală nu înțelegem doar 

primul fir narativ care domină asnamblul poveștii (în sensul lui Seymour Chatman și Genette 

Gérard), ci chiar supratema care se ascunde pe sub acesta din urmă. Imaginea-relație există 

în totalitatea ei până la punctul în care povestea se ramifică, dezvăluindu-ne o nouă 

informație care să pună la îndoială adevărul narativ. Odată creată ruptura, imaginea se 

descompune. Dar acesta nu este finalitatea ei, căci din această descompunere, părțile se vor 

recompune treptat, culminând în climaxul sau în deznodământul poveștii. Procesele 

cognitive inferențiale sunt aici la cel mai intensificat grad al lor de implicare al 

spectatorului.Imaginea-percepție, imaginea-afecțiune și imaginea-acțiune se strâng în 

această relație mentală care va domina legăturile și treictoriile motoare ale lumii ficționale. 

Imaginea-relație creează ansamblul narativ, căci dacă celelalte forme de imagine pot fi 

constitutive și doar la nivelul unei secvențe singulare, relația este cea care le permeează pe 

toate. 
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O parte din ceeea ce eternalizează Seven-ul lui Fincher nu este doar subiectul sau 

twist-ul, ci îmbinarea dintre real și stilizat. Realul este mereu crud, nealterat, brut și nestilizat. 

Simplul fapt că orașul crimelor nu poartă un nume, nu necesită explicarea unei locații, îl 

dezleagă de orice timp și spațiu omogen. Somerset (interpretat de Morgan Freeman) 

folosește o mașină de scris, dar ceilalți detectivi din stație folosesc computere. În contrast cu 

opera godardiană, Fincher aranjează un oraș în care nu vedem referințe ale culturii actuale, 

reclame, anunțuri care să stabilească o dată anumită, El doar creează, în sensul tarkovskian 

al termenului, o atmosferă mereu schimbată de un flux temporal capturat de imagine, 

ancorată într-o eră ce nu trebuie neapărat precizată. 

3.4.3 Forma de montaj paralelă/narativ-alternantă. Între timp istoric și 

timp actual  

Forma de montaj narativ-paralelă este bazată pe paralelismul a două sau mai multe 

acțiuni juxtapuse, care se reîntâlnesc la finalul filmului, respectiv la finalul formei. Există 

într-adevăr posibilitatea ca cele două fire narative să nu se întâlnească, de unde poate ar că 

ar trebui să precizăm distincția dintre montajul paralel și cel alternant, în care firele se 

întîlnesc cu certitudine. Însă, în lucrarea de față, în care am discutat și aprofundat filmul 

interior al spectatorului, putem spune că dacă cele două fire nu se întâlnesc la nivelul 

diegezei, ele se vor întâlni cu siguranță în mentalul și receptarea cinematografică, în 

spectatorul care va crea din cele două o lume omogenă. Vom merge așadar mai departe cu 

noțiunea de montaj paralel, căci alternanța se poate afla doar odată cu încheierea formei 

narative. În această formă de montaj se păstrează contemporaneitatea strictă, totul are loc în 

același timp. Alternanța combinată cu un montaj accelerat poate exprima într-un mod 

remarcabil un fel de umanism de contopire dramatică a două personaje, în interiorul aceleiași 

goane inevitabile a evenimentelor. Alternanța se bazează pe contemporaneitatea strictă a 

două sau mai multe evenimente juxtapuse care, dealtfel, sfârșesc cel mai adesea prin a se 

întâlni la finalul filmului.. Principiul acestei forme stă la baza formei de montaj intelectuală 

sau a celei pe idee. Din două acțiuni reiese o semnificație. Simultaneitatea acțiunilor nu mai 

este deloc necesară, motiv pentru care aceasta constituie tipul de montaj paralel cel mai 

subtil, dar și cel mai expresiv. El este o extrapolare a montajului ideologic. Acest montaj se 

caracterizează prin indiferența față de timp deoarce constă în apropierea evenimentelor care 

pot fi foarte îndepărtate temporal și a căror simultaneitate strictă nu este absolut deloc 

necesară.   
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3.4.4.2 Forma de montaj narativă în acoladă la Federico Fellini. 

Suprapunere spațio-temporală și auto-refelxivitate în Otto e Mezzo 

Premiza multor narațiuni ale lui Resnias, al trecutului care vine să inunde experiența 

prezentă, a reprezentat de asemenea o problematică pentru Federico Fellini și pentru 

Michelangelo Antonioni. Fiecare dintre aceștia au încercat să descopere diferite soluții la 

rezolvarea problemei externalizării interiorității personajelor lor. Când Fellini a realizat Otto 

e mezzo, el era interesat să găsească soluții pentru această rezolvare prin forme de montaj 

narative. El nu a produs doar un film care a marcat propria filmografie, ci a și explorat ceea 

ce a reprezentat până atunci domeniul experimental al cinematografiei: reprezentarea 

cinematografică a unui gând, mai mult decât cea un discurs (plot), un impuls spre introspecția 

fără precedent în filmografia mainstream.  

Pentru a muta discursul cinematografic între realitate și fantezie, între tecut și 

prezent, Fellini trebuie să stabilească mai întâi rolul fanteziei. El face acest lucru în primele 

secvențe. Guido este singur într-o mașină, blocat în trafic. Traficul nu se poate auzi, ci doar 

sunetul pe care Guido îl scoate atunci când respiră cât mai anxios. Imaginile par să fie din 

ce în ce mai abrusde. Brusc, vedem alte personaje, bătrânii dintr-o mașină, o femeie tânără 

sedusă de un alt personaj. Sunt acestea vise sau realitatea? Ceea ce urmează va șterge această 

distincție. Aparatul are un unghi care indică că ea se uită direct către Guido. Brusc, mașina 

se umple de fum. Guido se chinuie să iasă din maișină, dar celelete personaje reacționează 

insensibil la teroarea sa. Respirația sa devine foarte îngreunată. Iese din mașină și începe să 

plutească deasupra blocajului de mașini. Un bărbat mai în vârstă îi sugerează lui Guido să 

coboare. El trage de piciorul lui Guido, iar acesta cade de la o înalțime foarte mare în apa de 

sub el. Fellini taie la un sunet neutru și descoperim că Guido a avut un coșmar. Filmul se 

întoarce în prezent, unde Guido se află într-un centru de tratament. Echipa sa creativă este 

prezentă. Printre caracteristicile de bază ale stării de vis descoperim încrederea foarte slabă 

în principiul cauzalității, conexiuni logice slăbite și, la Fellini, culori aprinse și puternice. 

Aflat sub influența jungiană, Fellini începe să lucreze din ce în ce mai mult cu calitatea 

irațională a propriilor fantezii, cu imaginile inspirate din visele sale, un tărâm în care el 

declară că este un simplu invitat:  

Simt și astăzi nevoia de a fi un invitat în propria lume inventată de 

visele mele, un vizitator invitat în această dimensiune pe care eu 

însumi o pot programa. Ceea ce trebuie să mențin însă, este 
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sentimentul de surpriză a curiozității, un sentiment de vizitator, după 

toate aparențele, un străin, chiar și atunci când sunt simultan 

primarul, șeful poliției al acestei lumi inventate, al acestui oraș în 

care am fost ademenit de reflexia din fereastra îndepăratată și pe 

care îl cunosc atât de bine în toate detaliile sale în așa fel încât să 

pot realiza că mă aflu în propriul vis. La urma urmei, visătorul este 

cel care a construit visul! [...] Nimic nu este mai adevărat decât un 

vis.6 

3.4.5 O taxonomie a anacroniei și a metacroniei. Segmentele deplasate 

diegetic 

A studia ordinea temporală a narațiunii înseamnă a compara ordinea în care 

evenimentele sau acțiunile temporale sunt aranjate în discursul narativ cu ordinea succesivă 

a acestor evenimente în povestea întreagă, cronologică, în măsura în care ordinea poveștii 

este explicit indicată de narațiunea însăși sau este inferabilă din alte indicii indirecte. 

Reconstituirea cronologiei narative nu este mereu posibilă și o astfel de încercare este adesea 

nefolositoare pentru unele cazuri extreme ca cele din romanele lui Robbe-Grillet, unde 

referința temporală este sabotată deliberat. Discursul narativ cinematografic oferă 

următoarele relații temporale posibile între cadre, secvențe, segmente de montaj și forme de 

montaj care construiesc structura finală a unui film: subiectiv/ obiectiv, retrospectriv/ 

anticipativ și simple întoarceri către oricare dintre poyiţiile de mai sus. Fiecare anacronie 

(segment diegetic deplasat în trecut) constituie, în raport cu narațiunea în care este inserată, 

o narațiune temporală secundară, o adjuncție subordonată primei dimensiuni temporale a 

prezentului narativ și cu care formează un fel de sintaxă. Încorporările temporale pot fi mult 

mai complexe și o anacronie poate asuma rolul unei prime narațiuni în raport cu o alta pe 

care o conține. 

Un segment diegetic deplasat se poate întinde mai mult sau mai puțin, în trecut sau 

în viitor.  din momentul prezent, din momentul poveștii care declanșează coasa temporală, 

 
6 BACHMAN, Gideon– “A Guest in My Own Dreams: An Interview with Federico Fellini” – Film Quarterly 47 nr. 3, 
1994 – paginile 2-15 – pagina 7 – “Today I still need this feeling of being a guest in my invented dream world, a welcome 
guest in this dimension which I myself am able to program. What I need to maintain, however, is a feeling of curious 
surprise, a feeling of being a visitor, after all, an outsider, even when I am, at the same time, the mayor, the chief of police, 
and the alien registration office of this whole invented world, of this city that I have been led to by the shinny reflection in 
the faraway window and which I know so well in all its details that I can finally believe that I am in my own dream! After 
all, it’s the dreamer who has made the dream […] Nothing is more honest than a dream.” 
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salturile temporale, deplasarea segementelor diegetice. Orice deplasare are două 

componente: DISTANȚA TEMPORALĂ PÂNĂ LA CARE SE ÎNTINDE (SALTUL) și 

DURATA TEMPORALĂ A ANACRONIEI (EXTENSIA). Analepesele externe și 

analepsele interne funcționează în scopul analizei narative în moduri complet difertie. 

Analapesele externe nu riscă în niciun moment interferența cu prima dimensiune temporal-

narativă, singura lor funcție narativă fiind să o întregească pe prima prin iluminarea 

spectatorului în privința unor antecedente. Analepsele interne funcționează diferit. Din 

moment ce temporalitatea lor este conținută de o alta, a primei dimensiuni narative 

cronologice, ele prezintă un risc evident de redundanță sau de confuzie. Funcția cea mai 

persistenă a amintirii este modificarea semnificației evenimentelor trecute, fie prin creșterea 

semnificației unui element care nu avea o semnificație sau avea una slabă, fie prin 

respingerea unei prime interpretări și înlocuirea ei cu una nouă. Aceste analepse oferă 

oportunitatea unor reluări ale unor secvențe care și-au pierdut semnificația din cauza 

dispersiunilor și acum sunt reclădite prin legarea lor de existența unui factor declanșator. 

Aici își regăsesc importanța fundamentală și expresivă racordul cu reluare și racordul 

expresiv. 

3.3. Catacronia (a fi sub timp) și Epicronia (a fi deasuprea 

timpului) 

3.5.1 Caracteristici ale verticalității temporale 

Conceptul de catacronie apare în film sub aspectul unei  căderi în timp. Personajul 

catacronic este o creatură a lumii filmice subterane, o ființă rănită, condamnată la viață. Pe 

măsură ce circuitele temporale ale amintirilor, ale proiecțiilor metacronice, ale viselor și ale 

punerilor în abis se multiplică, prezentând alte și alte straturi temporale, se formează un mare 

circuit care conține o imagine actuală și reprezentarea ei pe axa paradigmatică, a 

posibilităților virtuale: imaginea virtuală. Imaginea actuală se reflectă în imaginea virtuală, 

iar cea virtuală în cea actuală. Deleuze denumește aceast circuit bifațetat: imaginea-cristal. 

Se vor dezvolta circuite din ce în ce mai adânci sau mai înalte, care vor corespunde unor 

straturi la fel de profunde ale realității, ale actualului. Trecerea de la o fâșie spațio-temporală 

la alta, prin tăietură, creează un scurt moment de indiscernabilitate, asemenea racordului fals 

explicit. Tăietura este actuală și virtuală în același timp, rămânând pentru o fracțiune de 

secundă nerepartizabilă niciunui timp și spațiu.  
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3.5.4 Narațiunea falsificatoare la Christopher Nolan și David Fincher. 

Catacronia paralelă în acoladă 

Structura narativă tipică la Nolan este special creată pentru a obține efectul 

decepționării spectatorului: 

Nolan folosește forma decepției pentru a constitui o filozofie etică înrădăcinată 

în primitatea ontologică a minciunii. Filmele lui Nolan nu abandonează ideea 

de adevăr în totalitate, ci ne arată cum adevărul trebuie să reiasă din miunciună 

pentru a nu ne trimite cu totul în .7 

Diferența majoră dintre Nolan și Fincher se află în acest mod de înșelare a opticii 

spectatoriale. Nolan nu utilizează o structură falsificatoare în care să ne ofere un flashback 

mincinios. El nu ne arată evenimente care nu au avut loc în lumea ficțională, asemenea 

flashback-ului mincinos al lui Hitchcock. O astfel de configurația auto-reflexivă ar distruge 

încrederea spectatorului în efectul diegetic. Nolan ne decepționează prin structurarea 

evenimentelor reale ale lumii ficționale (căci la el, uneori, până și secvențele-vis sunt unele 

reale). Această structură ne va face să interpretăm greșit evenimentele, în așa fel încât eroarea 

să fie în mintea noastră și nu în povestea sa. Spre deosebire de Nolan, Fincher se folosește 

la rândul său de o structură alambicată sub care să mascheze adevărul ficțional, însă la el 

minciuna se află și la nivelul conținutului imaginilor (adjuncțiile plastice din Fight Club prin 

suprapunerea unui personaj imaginar în lumea obiectivă a protagonistului). 

Ambii cineaști se folosesc de prezentarea înșelătoare a primelor secvențe din filmele 

lor. Spectatorul va porni din începutul filmului pe un drum fals al interpretării și nu va 

înțelege complet realitatea și semnificația primelor evenimente narative. Acest lucru se 

datorează și expoizițiunii narative în mișcare. Suntem introdusși direct de la început într-o 

lume în mișcare; nu există lentoarea specifică a primului act. Spectatorii vor porni așadar de 

la o cunoaștere falsă și se vor îndrepta spre o recunoaștere corectă a evenimentelor. 

 
7 MCGOWAN, Todd – The Fictional Christopher Nolan – EdituraUniversity of Texas Press, Austin, 2012 – pagina 1 – 
“Nolan uses the form of deception to constitute an ethical philosophy rooted in the ontological pricmacy of the lie. Nolan’s 
films do not abandon the idea of truth altogether, but they show us how truth must emerge out of the lie if it is not to lead 
us entirely astray.” 
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3.4. Hipercronia și Hipocronia. Coordonarea în timp și în spațiu 

a structurilor dramaturgice. 

3.6.1 Scurtă introducere în  hipercronie și hipocronie 

Construcțiile temporale hipercronice și hipocronice sunt reprezentate cel mai bine în 

filmele de tip mind-game. Thomas Elsaesser împarte acest joc narativ și modul de 

comportament și de receptare al personajelor în: (1) personajul înșelat nu știe că este înșelat, 

respectiv (2) personajul știe că este înșelat dar nu știe de cine. În Seven, John Doe, un 

criminal în serie, se joacă cu mintea detectivului începător. În The Game, protagonistul 

interpretat de Michael Douglas trăiește sub impresia că este înșelat de fratele său. În The 

Truman Show, eroul eponim duce o viață care reprezintă un joc pentru toate celelalte 

personaje. Elsaesser consideră mai apoi trucul efectuat asupra percepției și cunoașterii 

spectatorilor, prin narațiunea restrictivă și ambiguă (Fight Club, Memento, Lost Highway, 

Mulholland Drive), prin limitarea cunoașteriia ambilor, spectator și personaj (The Prestige). 

Dispunerea și volumul informativ al narațiunii generează tipurile de mister descrise de 

Lucian Blaga. Înșelătorul (forger-ul), autorul diegetic al marii decepții poate fi revelat sau 

ascuns, generând mistere atenutate sau permanentizate. În inferențe și suspiciunile pe care 

le creează, spectatorul este obligat să aleagă între versiuni echivalent valabile, însă profund 

incompatibile.  

Segmentele diegetice deplasate sunt introduse sau reluate printr-un racord specific 

timpului Aion (Jung), în funcţie de necesitatea desfăşurării subiectului într-o structură 

dramaturgică precisă. Întunecare se foloseşte de două modalităţi: menţinerea impresiei de 

prezent în segment, prin racorduri de continuitate, falsă continuitate (manipulând percepţia 

schimbării coordonatelor), astfel încât argumentarea să devină mai eficientă, mai explicită. 

În ambele situaţii, îşi face simţită prezenţa zona nespusului. Spectatorul anticipează mental 

urmarea firului narativ, a ceea ce se întâmplă în continuare în segmentul interior. Atenţia lui 

este manipulată, un adevăr fiind mereu înlocuit cu un altul. În secvenţa exploziei, Radu 

Comșa neagă orice implicare, dar următorul segment îi dezvăluie participarea. Manipularea 

constă în alăturarea a două mişcări opuse: expandarea şi contractarea cercului cunoaşterii. 

Segmentele deplasate lucrează cu un sens explicit sau cu un fals sens explicit. Ele se 

denotează prin reluarea lor, cu un plus de informaţie. Reluarea poate fi vizuală sau mimetică 

(reluarea se petrece în universul psihologic al spectatorului). Cadrele din apă ne revelează 
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treptat chipul lui Comșa. Forma de montaj în acoladă a filmului induce starea iniţială a 

haosului neordonat. Însă ceea ce pare iniţial un segment deplasat în viitor, introdus prin 

elipse sesizabile, constituie de fapt un flashback, o amintire în amintire. Deplasarea stă sub 

semnul restrângerii la tema trecutului, dar ea argumentează închiderea unei forme 

intelectuale. 

3.5. Modularitate spațio-temporală 

3.7.1 Bifurcarea narativă 

Narațiunea modulară este o narațiune bifurcată (forking-parh narrative) care prezintă 

alternative exclusive ale firului narativ, ce se desprind dintr-un punct narativ specific. 

Narațiunile bifurcate adesea limitează potențialul de complexitate al nefamiliarului și al 

ideilor narative de tip puzzle, asemenea lumilor alternative posibile, istoriilor paralele, 

timeline-uri bifurcate și ale altor concepte nonsensice, împrumutate din noțiunile științifice 

moderne ale termodinamicii, fizicii cunatice, teoriei haosului și propagate în cultura modernă  

prin tehnologiile realității virtuale și ale jocurilor video. Potențialul de complexitate este 

redus la ceea ce este ușor de înțeles perceptual și cognitiv, de către publicul țintă ala cestor 

filme. Pentru David Bordwell acestea reprezintă narațiuni bifurcate8. Pentru Thomas 

Elsaesser ele se constituie sub numele de mind-game films9. Pentru Allan Cameron ele se 

intitulează narațiuni modulare.  Pentru Edward Branigan, acest tip de narațiune reprezintă 

un caz limită al unui fenomen mai amplu al tuturor narațiunilor pe care îl intitulează draft-

ul narativ multiplu (multiple-draft narrative10). Această denumire nu se referă strict la 

proprietățile formale ale narațiunii cinematografice, ci la mulțimea de plot-uri alternative, de 

presupuneri, de inferențe și de ipoteze contruite de dialogul dintre autor și spectator, înainte 

de realizarea unui montaj final mental. Vedem astfel cum aspectele formale ale 

dimensiunilor temporale narartive nu se raportează doar la imaginea cinematografică, ci și 

la filmul interior al spectatorului. Narațiunea bifurcată are meritul de a transforma elementul 

caracteristic cinematografic, implictul sau reprimatul, în explicitul narativ. 

 
8 BORDWELL, David. 2002. “Film Futures.” SubStance #97 31(1), paginile 88–104 
9 ELSAESSER, Thomas - “The Mind-Game Film.” în Puzzle Films: Complex Story telling in Contemporary Cinema, ed. 
Warren Buckland, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, paginile 13–41 
10 BRANIGAN, Edward - “Nearly True: Forking Plots, Forking Interpretations. AResponse to David Bordwell’s ‘Film 
Futures.’” - SubStance #97 31(1), 2002, paginile 105–114 
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Structurile modulare narative plasează separarea clasică a timpului (pezent, trecut și 

viitor) într-o zonă problematică, prin aplicarea unui nou tratament configurării temporale. 

Dezvoltarea conntinuă formelor de montaj reprezintă o îndepărtare de la normele clasice de 

reprezentare temporală. Ele nu mai aderă la definiția narativă clasică. Multe filme 

contemporane crează un efect narativ nou prin structurarea subiectului în maniere 

necronologice, eliptice sau repetitive. Structurile modulare narative sunt caracterizate de 

fragmentarea temporală și suprapunerea conflictuală a evenimentelor prin organiyarea 

nonlineară a materialului narativ. În aceste filme ordinea narativă a discursului diferă 

radical de ordinea narativă a poveștii, iar aceste divergențe pot chiar incapacita eforturile 

spectatorului de a crea relații temporale, spațiale și cauzale în cadrul poveștii. În cele mai 

extreme cazuri ele nu pot fi reasamblate într-o poveste coerentă și unitară, fiind mai mult 

acordate la teoriiile lumilor posibile. Dar în majoriatatea cazurilor, ele oferă flashforward-

uri sau flashback-uri care nu sunt motivate de psihologia sau de memoria personajelor. 

Sistemele spațio-temporale non-narative pot fi applicate jocurilor video, hipertextelor și pot 

astfel furniza o instanță mai literală a modularității. Filmele sunt modulare la un nivel strict 

conceptual, întrucât, la nivelul axelor temporale, fiecare modul continuă să prezinte o 

linearitate a narațiunii clasice. Precum am văzut în capitolelele anterioare, toate formele de 

montaj narrative se pot reasambla în și realinia la  forma de montaj narativ-lineară a poveștii. 

Ele pot rămâne suspendate în non-cronologie doar dacă sunt conectate la un mister 

permanentizat. Cu toate acestea, ele se prezintă autoreferențial, ca fiind construite din unități 

temporale și narative discrete, aranjate în moduri care să se încline spre nonlinearitate. 

Urmărirea njonlinearității este evidentă, dar tendința de bază este încercarea de a reprezenta 

linear și simultan coexistența lumilor posibile. 

3.7.3 Forma lirică din  Interstellar 

Pentru a înțelege importanța eternei reîntoarceri discutate în capitolele anterioare, 

trebui să reiterăm observația lui Deleuze asupra adevărului și falsului. Puterea falsului este 

cea care înlocuiește formula adevărului, pentru că ea aduce pe ecran două prezenturi 

simultane și incomposibile, repsectiv coexistența unor trecuturi ce nu sunt necesar adevărate. 

Descrierea cristalină ajunsese deja la indiscernabilitatea dintre real și imaginar, dar 

narațiunea falsificatoare corespondentă, progresează și mai mult și prezintă diferențe 

inexplicabile ale prezentului și ale alternativelor indecidabile (adevăr, fals) ale trecutului. 

Personajul onest și adevărat, integru și moral, moare pentru a face loc unui alt sistem narativ, 
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acela al al adevărului ficțional. Noul statut al narațiunii nu mai are nicio pretenție de adevăr 

și devine fundamental falsificator. Leibniz a ilustrat dificultatea de a concepe o corelare 

directă între adevăr și forța temporală. Lebiniz și-a imaginat o infinitate de lumi posibile, 

pornind totuși printr-o referință către lumea cunsocută de oameni, către lumea noastră., către 

singura realitate fizică pe care o cunoaștem. Dacă un eveniment este planificat să aibă loc la 

un anumit moment din viitor, există, pe axa metacronică a prezentului, o minimă șansă ca 

acel eveniment să nu aibă loc. Dar odată ce proiecția metacronică s-a actualizat, ea afectează, 

modifică sau anulează retroactiv presupunerile inițiale. În viitor, realizarea unui eveniment 

afectează posibilitatea sa anterioară. Cu toate acestea, am putea oare accepta imposibillul, 

ceva ce nu se întâmplă, dar care deja s-a întâmplat? Pentru Leibniz, un eveniment poate avea 

sau nu loc, dar această posibilitate nu are loc în cadrul aceleiași lumi. Dacă el are loc atunci 

instanța în care el nu are loc se petrece într-o lume diferită, aceste două lumi fiind 

incomposibile. Dumnezeu alege între infinitatea de lumi posibile care sunt incomposibile 

între ele. Cu toate că putem aduce în discuție existența acestor lumi, ele nu au un process de 

devenire în percepția și conștiința umană pentru că Dumnezeu nu le-a ales. Pe de altă parte, 

Deleuze susține că lumile incomposibile ale lui Leibniz pot coexista în aceeași lume care le 

înglobează, dră a fi exluse din ea, dând drept exemplu labirintul temporal, puterea falsului 

care bifurcă forma de montaj narativ-lineară și trece prin prezenturi incomposibile pentru a 

se întoarce la trecuturi ne-necesar adevărate. 

Actualitatea și virtualitatea imaginii-timp sunt reprezentate printr-o imagine 

cinematografică paradoxală, aflată într-o stare de fragmentare perpetuă. Fiind o ruptură a 

secvențialității sau a acțiunii logice, imaginea-timp este mentală și bazată pe actele de 

amintire ale imagisticii cinematografice. Imaginea-timp este o intrare în trecutul care bifurcă 

un trecut deja segmentat. Dualitatea actual-virtual, organic-aberanță, acțiune-descriere și 

fizic-mental nu este una redundantă sau aporetică. Cele două elemente ale dualității se 

hrănesc simultan una din cealaltă, reflectându-se reciproc până ce devin una.  În același timp 

în care prezentul este, el este un prezent marcat de o absență care îl schimbă. Imaginea 

prezentă este în continuare prezentă și deja trecută. Faptul că trecutul coexistă cu prezentul 

determină o duplicare eternă a materiei și a mentalului, a percepției prezente și a memoriei 

virtuale. 
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