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1.Introducere    

1.1. Argument, Apel la memorie  

Este mai mult decât necesară reevaluarea unui secol de imagine în mișcare, în fapt de 

a reconfigura în parametri tehnici ideali istoria filmului universal și în particular a filmului 

românesc. 

 Restaurarea unui film, dincolo de multitudinea de tehnici și echipamente specifice, 

necesită și chiar impune păstrarea esteticii vizuale și sonore a filmului, în cadrul colectivului 

de restaurare intrând pe lângă tehnicieni, directori de Imagine, creatori de coloană sonoră, 

critici și istorici de film. Acolo unde este posibilă, desigur, prezența creatorilor originali este 

esențială. Astfel este importantă redarea nu doar a unor parametrii tehnici ci a unei “patine” 

care trimite filmul într-un curent sau în altul. 

În contextul actual un astfel de demers trebuie sa devina prioritar având în vedere că 

amânarea poate duce la imposibilitatea reducerii la viață a  filmelor și a documentelor 

cinematografice deosebit de valoroase din punct de vedere artistic și istoric. 

1.2. Metodologia de cercetare  

Aceasta cercetare aplicată va descrie, stabili corelații, va explica și explora domeniul 

digitalizării, arhivării și restaurării de film în contextul și cu particularitatile cinematografiei 

din România. Pentru elaborarea lucrării vor fi utilizate multiple modalități de investigare: 

• Consultarea literaturii de specialitate, a unor rapoarte internaționale și neguvernamentale 

(strategii, politici, planuri) precum și a legislației Românești și internaționale, a unor date 

statistice; 
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• Analizarea unor proiecte de restaurare de film interne și internaționale, in scopul 

identificării și evidențierii unor workflowuri coerente in domeniul digitalizării, arhivării și 

restaurării de film; 

• Analizarea unor exemple de bune practici implementate de programele naționale ale altor 

tari și relevanța lor pentru piața românească; 

• Documentare fotografica, directă sau din arhive foto-video; 

• Documentarea prin accesarea unor surse www. (site-uri academice, profesionale, 

guvernamentale românești și internaționale); 

• Participarea și organizarea de conferințe sau întruniri cu caracter academic și profesional, 

oferind premise de cercetare viitoare; 

• Consultarea și colaborarea cu profesionisti în domeniul cinematografiei atat pe filiera 

tehnica, cât si artistică; 

• Elaborarea unui sondaj ce va avea ca scop identificarea practicilor actuale în domeniul 

arhivarii și conservării de film în randul studiourilor de productie si postproductie din 

România; 

Prezenta cercetare a avut și o latura practica - restaurarea filmului Cetatea de aur, un 

scurt metraj cu valoare documentaristica. Acest demers al restaurării este revelat mai târziu 

în text, în Capitolul 6 Studii de caz, aprofundând și ilustrând workflow-ul de restaurare 

digitală. 

Lucrarea de faţă va explora câteva direcţii care dincolo de conceptele tehnologice vor 

avea în vedere și elemente de estetică filmică, ca şi modalitatea prin care filmul clasic 

restaurat să poată fi proiectat în cele mai sofisticate sisteme video.    
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1.3. Problematica restaurării într-un context internațional 

Filmul în plan mondial este într-o continuă tranziţie din sfera analogică în cea digitală, 

începând de la filmare trecând prin postproducţie şi ajungând la distribuţie şi proiecţie 

digitală. Această tranziţie are efecte nu doar în partea de creaţie a filmului în sine ci şi în 

procesul de arhivare şi restaurare, numeroasele standarde şi condiţii tehnice în care filmul 

trebuie captat livrat şi păstrat schimbându-se de la un an la altul.  

Numeroase programe naţionale alocă din ce în ce mai multă atenţie restaurării 

materialelor cinematografice existente în arhivă cu un interes deosebit pentru film ca şi 

produs cultural. În acest caz tranziţia către digital aduce avantaje indiscutabile atât din punct 

de vedere calitativ cât şi din punctul de vedere al vitezei cu care acest proces laborios poate 

fi realizat.  

Remarcăm copiile restaurate ale neorealismului italian : ”Roma citta aperta”/Roma 

oraș deschis” (Roberto Rossellini 1945) , ”La dolce vita” (Federico Fellini, 1960), “Rocco e i 

suoi fratelli / Roco şi fraţii săi”(Luchino Visconti,1960)  restaurate la “Instituto luce”; în acesta 

din urma studiul făcut referitor la pelicula a fost în special pentru redarea tonurilor de gri în 

secvenţe memorabile din care putem cita moartea Nadiei.  

Filmele de referinţă ale Free Cinema (Tony Richardson şi Lindsay Anderson) au fost 

restaurate alb negru pentru păstrarea unei duritati a imaginii însă s-a încercat şi restaurarea 

prin adăugarea elementului color ţinând cont de estetica încadraturii şi valorea simbolica a 

imaginii în cazul unor filme în care readucerea în atenţia publicului larg constituia un factor 

important.  

Culoarea a fost folosită la restaurarea “Gone with the wind / Pe aripile vântului” 

(Victor Fleming, 1939) un adevărat cine-roman, aici contând popularitatea imensă a filmului, 

şi a avut ca scop reintrarea filmului în cinematografele contemporane. La restaurarea 
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“Fălci/Jaws“ coloana sonoră a fost reconstruită în totalite în sistem 5.1 având în vedere în tot 

procesul păstrarea intenţiei regizorale iniţiale, iar sunetele folosite au fost în mare parte cele 

captate pe teren la filmarea iniţială, tocmai în scopul păstrării autenticității.  

Iniţiativa lui Martin Scorsese “salvaţi 100 de filme” în fapt 100 de capodopere 

cinematografice a inclus pe această listă selectă și o capodoperă a cinematografiei românești 

“Pădurea Spânzuraţilor” (R: L. Ciulei) film câştigător al premiului de regie la Cannes în 1965.   

Se poate observa deci o atenţie din ce în ce mai mare către restaurarea de film iar 

beneficiile aduse atât din punct de vedere comercial cât şi cultural sunt indiscutabile. 

De peste douăsprezece decenii, cinematografia a fost și continuă să fie un martor cheie 

atat pentru istoria noastră colectivă cat și pentru identitatea noastra culturala; lentila prin care 

trecutul și prezentul nostru poate fi vizionat, studiat, și înțeles, un spațiu al emoțiilor și 

amintirilor pentru generații întregi, o componentă importantă a industriei media și un 

patrimoniu de neînlocuit al culturii și istoriei noastre. 

Prin urmare nu este de mirare ca instituții precum Comisia Europeană au luat 

inițiativa de a investiga modul în care apariția tehnologiei digitale va avea un impact în 

conservarea și accesul la cinemaul european. 

În 2001 a avut loc la Strasbourg “European Convention for the Protection of the 

Audiovisual Heritage”.  

Scopul acestei convenţii este de a asigura protejarea patrimoniului audiovizual 

european şi aprecierea sa atât ca  formă de artă cât şi ca o înregistrare a trecutului nostru prin 

conservarea şi restaurarea lui. Materialul astfel salvat va fi disponibil în interes public pentru 

scopuri culturale, ştiinţifice şi scopuri de cercetare,. 
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Uniunea Europeană este responsabilă cu încurajarea statelelor membre să coopereze 

la conservarea şi protejarea patrimoniului cultural de importantă europeană - inclusiv 

patrimonial cinematografic. (Articolul 167 din Tratatul TFUE). 

Procesul prin care cinematografia devine digitală în toate aspectele sale - de la 

producție la distribuție și acces prin canale și servicii inovative - este încă în curs de 

desfășurare. Cu toate acestea, aceasta este exact momentul în care acțiunile trebuie să fie 

luate pentru a se evita pierderile dramatice și de a profita la maximum de oportunitățile 

prezente în aceasta perioada de tranziție. 

Tranziția ce are loc în acest moment modifică profund întregul peisaj de distribuție 

mass-media și accesul. Echipamente și tehnologii noi apar din ce în ce mai repede iar pornirea 

unui proces de digitalizare trebuie sa ia în calcul sustenabilitatea pe termen lung a unei arhive 

digitale, ce necesită o implicare activa si nu una pasiva asa cum se intampla în cazul 

depozitelor de peliculă. Întrebarea în acest context de evolutie rapidă a proceselor tehnologice 

este: 

“Este momentul oportun pentru a demara acum procesul de digitalizare sau să 

așteptăm dezvoltarea de noi tehnologii și echipamente care pot face acest proces mai 

accesibil?” 

Răspunsul la această întrebare nu este unul facil, dar o serie de studii și cercetări 

efectuate în Uniunea Europeană, Statele Unite, precum și în alte țări cu o industrie 

cinematografică consolidată, au dus deja la elaborarea unor idei de bază şi a unei abordări 

comune despre procesul de digitalizare și arhivare de filme. 

1.4. Context național 



 

13 

În cazul cinematografiei româneşti restaurarea este o necesitate reală şi imperativă 

pentru a putea readuce la viaţă  capodoperele ce fac parte în mod cert din patrimoniul cultural 

universal. Un astfel de demers nu poate fi de succes fără o analiză, evaluare şi adaptare a 

bunelor practici din alte ţări care demarează în acest moment cu o implicare susţinută 

programe naţionale în sensul conservării, restaurării şi digitalizării arhivelor naţionale de 

film. În acest sens există o întreagă strategie promovată de Institutele de film din UE şi din 

lume.  

Patrimoniul audiovizual a reprezentat sporadic un obiectiv de interes pentru statul 

român, dar tinde sa devină un factor esențial în elaborarea politicilor de susținere a operelor 

audiovizuale în Europa și în România. De altfel, Comisia Europeană a emis încă din 2005 o 

recomandare privind patrimoniul cinematografi, prin care invită statele membre să 

colecteze, să catalogheze, să conserve și să restaureze filme de valoare pentru accesul la 

aceste creații de către generațiile viitoare. Alte documente de un interes deosebit privind 

atitudinea Comisiei Europene sunt  comunicarea intitulată Filmul european în era digitală – 

Crearea unei legături între diversitatea culturală și competitivitate (2014) și Comunicarea 

Comisiei, din același an, intitulată Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural 

european. Ambele acordă cinematografiei un loc important, amintind inclusiv rolul crucial 

al arhivelor naționale de film, al digitizării și importanța accesului public la patrimoniul de 

film al Europei. 

Există în istoria filmului românesc câteva repere cinematografice cu un destin aparte, 

destul de necunoscut fiind cazul celor 2 pelicule ale lui Mircea Săucan  - Meandre şi 100 de 

lei. Cenzura comunistă a mers până acolo încât negativul filmului 100 de lei a fost distrus şi 

doar curajul inginerului de laborator George Palivăț care a realizat în secret un internegativ 

a schimbat soarta filmului. Astfel există 2 copii bazate pe acest internegativ, una la 

cinemateca din Jerusalim şi una la Arhiva Naţională de Filme.  
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În același timp se impune salvarea unor filme ca Moara cu noroc, Reconstituirea, 

Nuntă de piatră, Viața nu iartă, capitole importante în istoria cinematografiei românești prin 

finanțări din fonduri naționale sau fonduri europene.  

În România prin Ordonanța 39/2005 privind cinematografia, s-a prevăzut ca un 

procent de 3% din Fondul Cinematografic să revină Arhivei Naţionale de Film, asigurându-

se astfel fonduri de investiții în fiecare an. Asta a permis construirea de depozitele noi, rafturi 

mobile, achiziţionarea de tehnologie și aparatură. Ca urmare, după anul 2005, Arhiva 

Naţională de Film a depăşit statutul de simplu depozitar al filmelor unde activitatea de 

conservare se limita la controlul mecanic, lipsind tratarea filmelelor sau transpunea pe alte 

tipuri de suport. Prima achiziție a fost un telecine care transpunea filmele în suport magnetic, 

a urmat construirea de depozite și s-au înființat laboratoarele de tratament și prelucrare. De 

atunci s-au început operațiile tehnologice de tratament și restaurare fizico-chimică, mai ales 

a negativelor și a materialelor primare, pentru că astea sînt cele mai importante.  

Activitatea din Arhivă, este împărțită pe trei domenii principale: evidența și 

colecționarea filmelor și a documentelor, care înseamnă fișarea lor, crearea bazelor de date, 

inventarierea, conservarea (asigurarea condițiilor de păstrare în depozite), restaurarea 

(pentru care există laboratorul de restaurare fotochimică, unde se tratează fizic pelicula) și 

restaurarea digitală, unde se face corecția și transpunerea din peliculă în digital. 

Reorganizată ca instituție publică de cultură de importanță națională, ANF devine 

administratorul, și nu doar custodele, tuturor filmelor românești produse înainte de 1997, dar 

și cel al filmelor produse prin credite rambursabile din Fondul cinematografic după 2005, la 

încheierea perioadei de rambursare de 10 ani. Prioritățile MC privesc, astfel, demararea 

inventarierii și catalogării tuturor colecțiilor ANF, digitalizarea, arhivarea digitală, 

restaurarea și punerea la dispoziția publicului a filmelor și a materialelor non filmice ale 

Arhivei. 
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Istoria restaurarii de film are unele povesti cu final fericit, în care filme și uneori 

arhive întregi au fost regăsite după decenii de uitare. Una dintre aceste povesti este cea a 

descoperirii Arhivei Sahia Film, considerată o vreme pierdută. Aceasta conține scenarii și 

decupaje, caiete de film, planuri de producție cinematografică, documente legate de 

producția de filme cuprinzând perioada 1950-1990. Arhiva Sahia trebuie desigur să treacă 

printr-un proces de revitalizare și retehnologizare pentru accesibilizarea colecțiilor sale. 

1.5. Rezumatul lucrării 

În intenția de a prezenta succint demersul cercetării doctorale întreprinse, acest rezumat  

cuprinde o scurtă incursiune în cele ce urmează a fi explicitate pe parcursul capitolelor lucrării.  

Capitolul introductiv al lucrării de cercetare doctorala are menirea de a familiariza 

cititorul cu noțiunile ce urmează a fi expuse și discutate mai amplu în capitolele următoare. 

Cadrul general al problematicii domeniilor tehnicilor de restaurare și arhivare de film este 

prezentat, atât prin prisma contextului istoric și internațional cat și dintr-o perspectiva 

focalizata pe contextul național. 

 Tot acest capitol este cel în cadrul căruia sunt expuse metodele de cercetare folosite pe 

parcursul studiului, subiectul acestei lucrări necesitand o imbinare intre cercetarea de factura 

teoretică și cea practica. Datorită naturii tehnice a acestei lucrări, partea de cercetare practică s-

a dovedit de o importanță deosebită. 

Rezumatul lucrării încheie capitolul introductiv, creionand structura lucrării de 

cercetare și facilitând lectura viitoare a întregului material.  

Capitolul 2 intitulat Baze teoretice are ca scop ilustrarea problematicii specifice 

peliculei, atât din punct vedere taxonomic, structural și al variatelor tipuri de uzură pe care le 
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poate prezenta. 

Pornind de la întrebarea cat traieste un film? răspunsul consta intr-un cumul complex de factori 

dintre care poate cel mai important este cel uman. Valoarea filmelor, atât din punct de vedere 

istoric, estetic sau cultural nu a fost recunoscută în anii de pionierat ai cinematografiei, 

numeroase exemplare dintre primele pelicule produse fiind neglijate, pierdute sau distruse 

intenționat. Potenţialul câştig financiar obţinut prin copierea sau republicarea în alte formate a 

fost de asemenea trecut cu vederea. 

În Capitolul 3, Digitalizare este relevat un domeniu într-o perpetua schimbare. Odată cu 

introducerea efectelor digitale de sunet și vizuale a fost initiata o adevărată revoluție digitală în 

domeniul cinematografiei. Schimbările au continuat să apară în industrie, iar cele mai recente 

domenii care urmează să fie transformate prin tehnologie digitală (cinematografie, expoziție, 

mastering) au relevat o problemă neanticipată: cum se conservă și să menține accesul la 

materialele audiovizuale digitale?  Capitolul 3 tratează aceasta problema, discutand noțiuni 

tehnice precum spațiile de culoare, eșantionarea datelor și digitalizarea sunetului. 

Capitolul 4 Arhivarea de film are ca scop identificarea factorilor principali ce determină 

problematica specifica domeniului și analizează atat resursele necesare cât și modalitățile 

organizatorice în încercarea de a identifica o suita de bune practici adaptate situației. 

Restaurare de film, capitolul 5 vine în completarea demersului de cercetare, focalizandu-

se pe procesul anevoios de a readuce la lumina producțiile cinematografice prin restaurare. Se 

pot distinge două categorii de dificultăți în procesul de restaurare - prima fiind de natură 

calitativă își poate găsi răspunsul în etica și estetica restaurarii de film atunci cand este vorba 

despre capodopere cinematografice; a doua fiind de natură cantitativă își poate afla rezolvarea 

în tehnologii emergente - prin automatizarea procesului de restaurare, ieftin și repede, cel puțin 
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în formă digitală.  

Capitolul 6 expune studiul de caz - restaurarea filmului documentar “Cetatea de Aur”, 

1957,  prezentând situația sa și parcurgand etapele în care acesta a fost restaurat de către autor. 

Restaurarea acestui film a reprezentat o ocazie de a implementa din punct de vedere practic 

rezultatele cercetării teoretice privind tehnicile de digitalizare, arhivare și restaurare de film.  

 “Acest film este un document de arhivă de importanță istorică, singura imagine 

cinematografica realizata de autor cu pasiune pentru Rosia Montana și Cetatea de Aur” (Hadrian 

Steklatsch).  

Capitolul final, Concluzii, se sprijină pe informațiile precedente și studiile de caz 

efectuate, spre a sintetiza conținutul lucrării și discuta supozițiile de pornire ale acestei cercetări. 

 


