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cuvinte cheie: Sahia, documentar, studiouri cinematografice românești, postcomunism, 

comunism, Studioul „Alexandru Sahia”, arhive, film de montaj, recontextualizare, istoria 

filmului documentar românesc, realism socialist, jurnalul cinematografic, filmul 

nonficțional, docuficțiune, reprezentarea clasei muncitoare, propagandă. 

Rezumat 

Istoria de aproape șaptezeci de ani a Studioului „Alex. Sahia”1 a fost marcată de marile 

evenimente istorice și de schimbările politice ale secolului 20. Însăși apariția studioului 

poate fi văzută ca o consecință a deznodământului celui de-al Doilea Război Mondial, prin 

influența Uniunii Sovietice în estul Europei și a noului guvern comunist în România. 

Tranziția spre comunism a implicat o aliniere a economiei, a instituțiilor și a aparatului de 

stat la modelul sovietic, iar din acest proces a făcut parte, în anii 1950, și construcția 

studiourilor cinematografice române: „Alexandru Sahia”, pentru film documentar și 

materiale nonficționale, și studiourile de la Buftea, pentru filmele de ficțiune2. Ambele 

studiouri au funcționat după un plan tematic aprobat de Partid, dar prin natura profilului său 

de a documenta (la început) tranziția spre comunism și (apoi) progresul socialist, identitatea 

Studioului „Alex. Sahia” a rămas strâns legată de relația pe care o avea cu puterea. 

 
1 Înființat în 1950, Studioul Cinematografic „Alexandru Sahia” poartă numele unui jurnalist român, cu simpatii 

comuniste, din perioada interbelică, dar care s-a stins din viață la o vârstă fragedă. Numele studioului a fost 

modificat ușor în anii 1990, când a devenit Sahia-Film, dar cel mai cunoscut rămâne „Sahia”. De-a lungul 

lucrării, voi folosi alternativ Studioul Cinematografic „Alex. Sahia” și „Sahia”.  

2 România a avut trei mari studiouri de producție în perioada comunistă, cele două menționate și Animafilm, 

care a fost înființat în 1964.  
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Evenimentele sau serbările naționale, conferințele și congresele Partidului Comunist Român, 

vizitele diplomatice, munca pe șantierele țării sau în fabrici, automatizarea agriculturii, 

stațiunile de vacanță și producția – toate acestea erau înregistrate de echipele de filmare ale 

studioului. Practica documentară s-a dezvoltat în jurul acestor activități ale studioului, dar 

nu s-a rezumat la „documentarea progresului socialist”; arhiva Sahia conține o diversitate 

mare de jurnale, filme documentare, reclame și alte materiale nonficționale. Cu toate acestea, 

felul în care studioul a fost conceput, de la bun început, a condus la o marginalizare a 

producției sale în raport cu filmul de ficțiune. Filmul documentar era de scurt sau mediu-

metraj, rareori atingând durate ce depășeau o oră, care – cu excepția anilor 1950 – au fost 

proiectate (aproape exclusiv) în completarea filmelor artistice, în sălile de cinema. Ca o 

consecință a Revoluției Române din 1989, producția studioului a intrat în declin și a încetat 

complet până în anii 2000, când a continuat să existe doar în memoria colectivă a comunității 

de film și a publicului (mai corect, a unui fragment restrâns care-și amintea de Sahia). 

Practic, existența studioului în perioada capitalistă este marcată de un număr limitat de 

producții nouăzeciste și, mai ales, de această memorie a arhivei trecute a studioului și de 

puținele demersuri de recuperare a ei.  

Dacă studiourile de la Buftea au fost privatizate la sfârșitul anilor ’90 și și-au continuat 

activitatea în forme diferite, istoria Studioului Sahia a rămas suspendată în timp, într-un 

proces de renegociere a relației sale cu trecutul și a reprezentărilor pe care le-a produs. Acest 

proces a funcționat în etape: la începutul anilor ’90, studioul și-a reevaluat filmele cenzurate 

și autorii canonici, în anii 2000, o nouă inițiativă de popularizare a producției canonice i-a 

aparținut lui Laurențiu Damian, el însuși fost regizor la Studio, prin emisiunea „Despre 

documentar, încă ceva în plus”, difuzată la TVR Cultural, iar în anii 2010, proiectul 

curatorial Sahia Vintage, realizat de Adina Brădeanu în colaborare cu Asociația One World 

România, a început un demers de recontextualizare a filmelor atât din producția canonică a 

studioului, cât și din cea utilitară. Dată fiind situația precară a studioului după anii ’90, 

inițiativele recente de recuperare a arhivei sunt, de regulă, independente de instituție, care 

nu se află în posibilitatea de a-și exploata producțiile trecute.  
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Epoca tranziției postcomuniste a adus colapsul financiar al Studioului Sahia și l-a aruncat 

într-un con de umbră pentru anii imediat următori. Declinul aceasta a afectat producția 

filmului documentar românesc, care a scăzut drastic în perioada anilor 1990-2005. Producția 

de documentar a continuat în România anilor ’90, dar mult redusă și, în continuare, bazându-

se pe câteva companii finanțatoare: Sahia (care se ținea pe linia de plutire prin contracte cu 

instituții), Editura Video (studioul Ministerului Culturii) și Fundația Arte Vizuale 

(independent de stat și cu o producție limitată financiar). Au fost cineaști care au debutat în 

anii ’90 ca documentariști (Alexandru Solomon, Florin Iepan) sau regizori care au continuat 

să facă film documentar (Laurențiu Damian, care la finalul anilor ’90 a devenit și directorul 

Editurii Video). Pe măsură ce România s-a aliniat la mecanismele și instituțiile europene, 

producția cinematografică locală a început să arate semne de revigorare și, în ultimii ani, 

numărul de filme documentare produse îl egalează aproape pe cel al filmelor de ficțiune. 

Există un nou interes crescut pentru filmul documentar, atât din partea comunității 

cineaștilor, cât și din partea publicului, interes care se reflectă și în preocupările pentru istoria 

documentarului românesc – care, în epoca comunistă, se confundă cu activitatea Sahia. Prin 

urmare, consider că ne aflăm într-un moment oportun de cercetare a fostului studio de filme 

documentare.  

Înainte de 1989, despre filmul documentar se scria mai ales în revistele de cultură (i.e. 

Contemporanul, Scînteia, Probleme de Cinematografie, Cinema ș.a.). O singură carte despre 

producția Sahia a fost publicată în această perioadă, fiind vorba de Filmul documentar 

românesc 1950-1967 – practic o istorie a documentarului românesc, de Călin Căliman și 

publicată la Editura Meridiane, în 1967. Epoca postcomunistă nu a fost neapărat mai 

prolifică în ceea ce privește producția Sahia, cu doar două volume publicate în această 

perioadă: Filmul documentar. Despre documentar... încă ceva în plus (lucrarea de doctorat 

a lui Laurențiu Damian, publicată în 2003, la Editura Tehnică) și Secvențe din istoria țării: 

cineaștii documentariști Mircea Popescu și Pantelie Tuțuleasa, de David Reu. Acestora li 

s-au adăugat alte proiecte curatoriale: retrospectiva documentarului românesc din cadrul 

Festivalului Internațional de Film Documentar la Nyon (1990), care a fost însoțită de o 

broșură (122 de pagini), coordonată de Moritz de Hadeln și la care au contribuit Călin 

Căliman, Tudor Caranfil și Hans-Joachim Schlegel, precum și proiectul Sahia Vintage, care 



9 
 

conține o colecție de cinci DVD-uri, însoțite de textele curatoriale scrise de Adina Brădeanu 

și o platformă online.  

Lucrarea prezentă cercetează contextul înființării și evoluția Studioului „Alexandru Sahia” 

de-a lungul a două decade, precum și inițiativele contemporane de reactivare ale arhivei. 

Teza este structurată în patru capitole principale: (1) Contexte istorice și înființarea 

Studioului Cinematografic „Alexandru Sahia”, (2) Ideologia și filmul nonficțional 

românesc, (3) Realismul socialist și genurile documentare Sahia, (4) Sahia: demersuri de 

recuperare și recontextualizare.  

Primul capitol se deschide cu descrierea modelului sovietic, ca influență principală asupra 

dezvoltării industriei filmului românesc postbelic, și continuă cu explorarea tradiției 

documentariste locale și a resurselor existente. Această a doua parte a capitolului se bazează 

pe analiza dosarelor Secției de Propagandă și Agitație de la Serviciul Arhive Naționale 

Istorice Centrale (SANIC) și a articolelor revistei Probleme de cinematografie. În ceea ce 

privește dosarele de la SANIC, se poate observa că a existat, în perioada 1945-1960, un 

interes mai mare pentru documentarea procesului de construcție a industriei cinematografice 

din România, ceea ce se reflectă inclusiv în structura tezei. Probleme de cinematografie se 

adresa doar profesioniștilor din domeniu, având pe de o parte un obiectiv didactic (e.g. 

popularizarea practicilor documentariste), dar și un scop istoric, de documentare a evoluției 

industriei. De aceea, revista este o resursă bună pentru a înțelege felul în care era teoretizat 

genul documentar (și filmul în general), dar și pentru a reconstitui modul de funcționare și 

prioritățile Studioului din prima parte a anilor 1950.  

Cel de-al doilea capitol explorează relația dintre ideologie și filmul documentar românesc; 

pornind de la abordări critice ale ideologiei în film, această parte din lucrare analizează 

discursul oficial transpus în textele despre filmul documentar (în Probleme de 

cinematografie), precum și într-o selecție de filme produse în perioada 1950-1970. 

Obiectivul acestui capitol este să arate în ce măsură prezența ideologiei de stat afectează 

autenticitatea documentarului și care ar fi instrumentele potrivite pentru a decoda aceste 
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producții. Spre exemplu, dacă vom compara reprezentările clasei muncitoare cu cele ale 

populației din rândul țărănimii, ce putem afla despre discursul oficial și despre societatea 

românească?  

Realismul socialist a fost influent în arta românească în perioada 1950-1970, inclusiv în 

documentarul românesc. Al treilea capitol descrie interpretări teoretice ale realismului 

socialist și urmărește manifestările lui în producția Sahia. În acest sens, fac o analiză a 

caracteristicilor generale ale filmelor de la Sahia, identificând evoluția genurilor 

documentare în funcție de influențele realismului socialist, care vor scădea spre mijlocul 

anilor 1960. Documentarul românesc al anilor 1950-1970 prezintă o societate în schimbare 

și, până la un punct, poate fi considerat ca fiind unitar din punct de vedere tematic: ambele 

decade arată un interes mare pentru progresele sociale (construirea de locuințe pentru clasa 

muncitoare, industrializarea țării, educația pentru adulți, accesul la sănătate etc) și ambele 

au un ton optimist. Dar în ciuda unității tematice, filmele au o perspective ușor diferite, 

surprinzând momentul în care tranziția s-a încheiat și în care discursul se mută de pe clasa 

muncitoare, care-și descoperă conștiința de clasă și este factorul de schimbare (1950), către 

reprezentarea populației ca beneficiară a politicilor Partidului (1960). Tot în cadrul acestui 

capitol prezint și colaborările pe care studioul le avea cu diferite instituții și genurile care s-

au format în jurul lor.  

Ultimul capitol al lucrării analizează istoria postcomunistă a studioului și strategiile de 

revalorizare a arhivei, urmărind posibilii factori care au condus la neglijarea filmelor după 

ce studioul s-a prăbușit financiar. M-au interesat deopotrivă proiecte de arheologie 

filmologică precum Sahia Vintage (de altfel, singurul de acest tip în România), cât și 

exemple de reciclare a materialelor Sahia în noi filme. Reconstituirea (1960, Virgil 

Calotescu) este unul dintre cele mai problematice filme Sahia. Un fel de „reconstituire” 

cinematografică a jafului Băncii de Stat din 1959, la film au participat (obligați, cel mai 

probabil) suspecții, care ulterior au fost și condamnați la moarte; filmul este un tulburător 

exemplu de proces spectacol. Trei documentare au reluat povestea acestui caz și au 

chestionat imaginile înregistrate pe peliculă în 1959; două dintre ele vin cu perspective 
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personale – Irene Lusztig are un demers de recuperare a istoriei familiei sale, bunica ei fiind 

singura femeie dintre suspecți (Reconstruction, 2001), Simcha Jacobovici este nepotul unuia 

dintre suspecți (Înfruntând rinocerul, 2007). Marele jaf comunist (2004, Alexandru 

Solomon) este o deconstrucție a filmului original, al cărui demers investighează relația 

problematică a filmului cu puterea. Reconstituirea (1960, Virgil Calotescu) și jaful Băncii 

de Stat din 1959 au devenit sursa de inspirație a filmului de ficțiune Closer to the Moon/Mai 

aproape de lună (2013, Nae Caranfil).  

Prin această lucrare, mi-am propus să reconstitui – pe cât posibil având în vedere sursele 

disponibile în prezent – contextul înființării Studioului Cinematografic „Alexandru Sahia”, 

caracteristicile generale ale documentarelor dintre 1950-1970, teoria și practica documentară 

și limitele în care s-a dezvoltat. Cercetarea s-a bazat pe interpretarea documentelor de arhivă 

(din colecția SANIC) și a publicațiilor din epocă, precum și pe analiza unei selecții de filme 

din arhiva Studioului, disponibile la Arhiva Națională de Filme. Pentru vizionări, mi-am 

stabilit câteva criterii, care să confere o oarecare unitate tematică cercetării; de pildă, m-au 

interesat reprezentări ale muncii, ale clasei muncitoare și ale țărănimii, dar și subiecte conexe 

precum educația pentru adulți, posibilitățile de relaxare și de odihnă, stațiunile de vacanță, 

condițiile noi de locuire. Lucrarea nu are o abordare auteuristă și nici formalistă, prin urmare 

nu face o analiză a canonului filmului documentar românesc – consider că literatura de 

specialitate citată face acest lucru. În analiza filmelor, am căutat să identific trăsăturile 

generale ale perioadei din care făceau parte, precum și evoluția discursului și reprezentărilor 

societății de-a lungul celor două decade; obiectivul a fost înțelegerea contextului și a 

mecanismelor prin care politicile publice au condus la apariția unor stiluri documentare la 

Sahia.   
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