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CinEd este dedicat transmiterii celei de-a șaptea artă ca un obiect cultural și material ce ajută la înțelegerea lumii. 
Pentru a realiza acest lucru, au fost dezvoltate metode comune de predare bazate pe o selecție de filme produse de 
țări europene partenere în proiect. Abordarea a fost concepută pentru a putea fi adaptată timpurilor noastre, caracte-
rizate de schimbări rapide, majore și continue în modul în care vedem, primim, difuzăm și producem imagini. Aceste 
imagini sunt văzute pe ecrane diferite: de la ecranele de cinema la televizoare, calculatoare, tablete și până la cele mai 
mici smartphone-uri. Cinemaul este o artă încă tânără, iar sfârșitul ei a fost deja prezis de multe ori. În mod evident, 
aceste preziceri au fost nefondate.

Aceste schimbări afectează cinematografia: astfel, transmiterea ei trebuie să țină cont de acestea, în special de frag-
mentarea vizionării filmelor pe diferite ecrane. Publicațiile CinEd propun și susțin o abordare pedagogică sensibilă, 
inductivă, intuitivă și care oferă cunoștințe, instrumente de analiză și potențial pentru dialog între imagini și filme. 
Filmele sunt analizate diferit, ca întreg, pe bucăți și prin diferite unități – fotograme, planuri, secvențe.

Dosarele pedagogice invită elevii să interacționeze liber cu filmele; o provocare majoră este înțelegerea și relaționarea 
cu imaginile cinematografice folosind diferite abordări: descrierea, un pas esențial pentru orice proces analitic și abi-
litatea de a extrage și selecta imagini, de a le organiza, de a le compara și de a le pune față în față. Aceasta include 
imagini din filmul discutat și altele, precum și imagini din toate artele vizuale și narative (fotografie, literatură, pictură, 
teatru, desene animate...). Obiectivul este ca imaginile să nu fie trecătoare, ci să aibă un sens; cinematografia, în acest 
sens, este o artă sintetică neprețuită deoarece construiește și susține perspectiva generațiilor tinere.

CINED: O COLECȚIE DE FILME PENTRU EDUCAȚIE 
CINEMATOGRAFICĂ EUROPEANĂSUMAR

I - INTRODUCERE

Acest dosar pedagogic a fost realizat de Asociația Cehă a Cinecluburilor ( Asociace českých 
filmových klubů, z.s.)

Autori:
Tereza Czesany Dvořáková (dosar pedagogic), Martina Voráčková (fișa elevului, colaborare la activități 
pedagogice)

Mulțumiri:
Nathalie Bourgeois, Eva Paroulková, Katia Mendez Best, Léna Rouxel, Mélodie Cholmé, Petr Oukropec, 
Juraj Horváth, David Čeněk

Traducere: Richard Willoughby, Lucie Babisová (fișa elevului)

Coordonare generală: Institut français 

Coordonare pedagogică: Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse 

Copyright:  / Institut français

I. INTRODUCERE 

• CinEd: o colecție de filme pentru educație 
cinematografică europeană p.3

• De ce acest film, astăzi? p.4
• Fișa tehnică & afișe p.5-6
• Focus p.7-8
• Sinopsis p.9 

II. FILMUL 
• Context p. 10
• Regizorul și o filmografie selectivă p. 11
• Filmul în contextul operei p. 15
• Inspirații p. 19
• Interviuri p. 22 

III. ANALIZA
• Capitole în film p. 24
• Chestiuni cinematografice p. 28
• Analiza unei fotograme: Johanka pe nisip … 

p. 35
• Analiza unui plan: Distrugerea unei macarale 

p. 37
• Analiza unei secvențe: Palma p. …40 

IV. CORESPONDENȚE 
• Reflectat în imagini: o grădină magică p. 44
• Dialoguri între filme: The Blue Tiger, Rentrée 

des Classes și Petite lumière p. 45
• Traiectorii: inspirații literare p. 49
• Receptare: schimbând păreri p. 53 

 
V. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE P. 56  



3
I – IN

T
R

O
D

U
C

E
R

E

Tigrul albastru spune povestea a doi copii și a unui tigru albastru care trăiește într-o veche grădină botanică– un mediu 
incongruent cu împrejurimile sale urbane. Filmul include astfel tema protejării naturii și a conflictului dintre vechi și nou, 
dintre convențional și non-convențional. Lupta copiilor împotriva dezvoltatorilor și a politicienilor locali corupți și insensi-
bili este o metaforă universală pentru incertitudinea generată de lumea de astăzi, copiilor și adulților, deopotrivă. Totuși, 
în același timp, în termeni tematici – chiar dacă într-o formă simplificată pentru spectatorii tineri – se bazează pe tradiția 
filmelor subversive făcute înăuntrul și în afara Cortinei de fier, în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Lumea copiilor 
este descrisă ca o lume a speranței, în timp ce lumea adulților este marcată de compromis și despotism. 

Filmul combină filmări live cu tehnici de animație. Această abordare, alături de caracterul cărții originale și de genul 
basmului plasat în lumea ficțională a unui oraș contemporan, le-a oferit realizatorilor o mare libertate în a-și dezvolta 
propriul design stilizat. Elementele animate din Tigrul albastru sunt realizate foarte sensibil, dar și inventiv, combinând 
animația clasică 2D cu metode digitale. 

Filmul reunește mai multe tradiții cinematografice: se bazează pe filmele cehe pentru copii și adolescenți, care în anii 
1970 și 1980 au avut succes nu doar in Cehoslovacia, dar și internațional. De asemenea, esențială este moștenirea fil-
mului animat european din deceniile postbelice, atunci când cineaștii au dobândit condiții mai bune pentru dezvoltarea 
sistematică, pe termen lung a filmelor locale artistice și originale. 

Tigrul albastru de Petr Oukropec, un regizor debutant și un producător experimentat, este un exemplu important de 
film de lungmetraj cu merite artistice, destinat în principal copiilor de vârstă mai mică. Acest gen a dispărut practic din 
cinematografia cehă după 1989, în urma colapsului sistemului studiourilor de film. Cu toate acestea, regizorul se con-
centrează în mod sistematic asupra producerii de filme pentru copii și adolescenți. Tigrul albastru s-a bucurat de succes 
nu doar în Republica Cehă, ci și în Germania, Elveția, Polonia și Slovacia.

Titlul original: Modrý tygr
Premieră: 23. 2. 2012
Durată: 90 min.
Țara de origine: Republica Cehă – Slovacia – 
Germania
Regizor: Petr Oukropec
Director: Bohdan Sláma
Bazat pe: cartea Tigrul albastru (2005)  
de Tereza Horváthová
Film story: Juraj Horváth
Scenariu: Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Art-Designer: Juraj Horváth
Art-designeri suplimentari: Vanda Raýmanová, Jozef 
Střelec, Martin Snopek, Michaela Tyllerová
Director de imagine: Klaus Fuxjäger
Animație: Michal Štruss etc.
Efecte vizuale: Boris Masník (supervizare), UPP
Efecte speciale: Trick SF
Producător: Negativ – Petr Oukropec, Milan Kuchynka, 
Pavel Strnad
Co-producător: Blinker Filmproduktion, ARINA, České 
televize, Rozhlas a televízia Slovenska, UPP
Director de producție: Ctibor Pouba
Muzica: Jakub Kudláč, Markus Aust
Montaj: Jakub Hejna
Sunet: Jan Čeněk
Scenografie: Henrich Boráros, Michal Šlusar, Jan Orška
Costume: Andrea Králová
Distribuție: Linda Votrubová (Johanka), Jakub Wünsch 
(Matyáš), Barbora Hrzánová (mama lui Johanka), Jan Hartl 
(tatăl lui Matyáš), Daniel Drewes (primarul Rýp) etc.

DE CE ACEST FILM, ASTĂZI? FIȘĂ TEHNICĂ

Afișul german Afișul slovacAfișul internațional 
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BASME / POLITICĂ

Tigrul albastru este un film ce aparține genului basm, 
în care binele luptă cu răul. Binele este personificat de 
locuitorii idiosincratici și de modă veche din grădina bo-
tanică. Răul este reprezentat de primarul impertinent și 
lipsit de scrupule, care dorește demolarea cartierului ve-
chi. Locuitorii cartierului vechi și copii lor – care, ca niște 
câini, sunt mereu pe grabă și dependenți de telefoanele 
mobile – locuiesc în zona dintre bine și rău. La fel cum 
basmele tradiționale sunt adesea politice (comentând, de 
exemplu, sistemul feudal din lumea pre-industrială), Ti-
grul albastru este, de asemenea, un basm politic cu un 
mesaj anti-globalizare.

VECHI / NOU

Un motiv important al filmului, dezvoltat pe mai multe ni-
veluri, este contrastul dintre vechi și nou. Vechiul este 
amenințat de nou, dat fiind că s-a stabilit ca orașul vechi 
să fie demolat și înlocuit de un nou cartier. Lumea perso-
najelor principale este caracterizată de lucruri vechi și îm-
brăcăminte retro. Cu toate acestea, zona vechiului cartier 
conține și elemente noi. Dialogul filmului între vechi și nou 
este prezent și în combinația dintre metode de animație 
clasică cu cele mai avansate tehnici 3D.

CULORI 

Culorile din Tigrul albastru nu sunt folosite doar pentru a 
crea atmosferă, ci și pentru a ajuta la modelarea poveștii 
în sine. Lumea grădinii, tigrul și natura sunt prezentate în 
nuanțe de verde și albastru. Cartierul vechi este caracte-
rizat de diversitatea culorilor. Lumea primarului Rýp este 
în alb și negru. Această împărțire a culorilor subliniază 
contrastele și contradicțiile dintre lumile individuale. 
Culorile se schimbă odată cu acțiunea din film.

FOCUS SINOPSISIMAGINAȚIE / REALITATE

Filmul este plasat într-o lume ficțională aparent reală. 
Johanka este o cititoare și o desenatoare avidă, și este 
prezentată ca un personaj creativ cu o imaginație foar-
te dezvoltată. Ideile ei prind viață, atât în visele ei, cât 
și în realitate. Cu toate acestea, forma tigrului rămâne 
ascunsă spectatorului pentru o perioadă lungă de timp. 
În secțiunea de final, eroii noștri abandonează grădina 
și pornesc spre lumea imaginației. Atmosfera ludică a 
scenei finale face ca spectatorul să nu privească evada-
rea din realitatea timpului nostru ca un act pesimist.

NATURĂ ȘI ANIMALE

Grădina botanică, animalele și locuitorii grădinii fac refe-
rire la arhetipul natural și autentic. În artă (picturi, romane) 
se întâlnește destul de frecvent descrierea pozitivă a na-
turii și a autenticității. Animalul sălbatic reprezintă liber-
tate,  lipsa controlului și înțelepciune naturală. Plantele 
abundente din seră devin o ascunzătoare și un adăpost. 
Copiii nu au fost încă afectați de civilizația modernă, 
sau, cel puțin, pot fi corectați. Adulții apropiați de natură 
(mama și botanistul) sunt prezentați ca având mai multe 
cunoștințe decât ceilalți.

Johanka și Matyáš locuiesc cu părinții lor într-o grădină 
botanică, în mijlocul orașului. Ei nu se adaptează la șco-
ală pentru că sunt diferiți; nu folosesc telefoane mobile 
și nu poartă haine de designer, dar citesc cărți și sunt 
familiarizați cu natura. Johanka are probleme cu o supra-
veghetoare școlară răutăcioasă, dar are și o imaginație 
enormă, ideile ei prinzând viață. Într-o bună zi, un tigru 
albastru pe care îl desenează prinde într-adevăr viață. El 
cauzează blocaje și pare să mănânce câini care încep să 
dispară din cartierul vechi. Întreaga zonă, inclusiv grădi-
na botanică, urmează să fie distrusă. Un nou cartier mo-
dern din sticlă și beton armat îi va lua locul. Hainul primar 
Rýp profită de situație, punând un preț pe capul tigrului, 
declarând cartierul periculos și grăbind data demolării. 
Grădina urmează să fie distrusă într-o lună, iar copiii și 
părinții lor se află la capătul puterilor. Tigrul albastru, rănit 
de mașina primarului, se adăpostește în grădină. Copiii 
și mama Johankăi îl ajută. Când tigrul se însănătoșește, 
grădina revine în mod miraculos la viață și numeroase 
plante rare, în special cu flori albastre, cresc peste no-
apte. Mulțimi întregi vin pentru a vedea noile plante. Dar 
unora le trece prin minte că este posibil ca tigrul să se 
adăpostească acolo, inclusiv lui Kráčmera, șoferul prima-
rului. Într-o noapte, el tranchilizează tigrul și îl răpește. 
Copiii îl urmează și descoperă ascunzătoarea primarului 
în care a închis nu doar tigrul, ci și câinii dispăruți. Ei 
cheamă poliția și un echipaj de televiziune îl filmează pe 
Rýp la locul crimei. Tigrul dispare. Locuitorii grădinii se 
mută într-un fost spa și intră în imaginea unei insule. Ei 
ajung cu barca și se reîntâlnesc cu tigrul albastru.
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GLOBALIZARE

Tigrul albastru poate fi caracterizat ca un film glocal care explorează problemele globa-
le, dar, în același timp, se concentrează foarte mult pe tradiția și contextul local. Datorită 
poveștii sale despre lupta împotriva distrugerii unui oraș vechi, filmul se poziționează în 
contextul mai larg al credințelor, construit în primul rând pe proteste și activism, de-a 
lungul spectrului larg dintre mișcările de stânga anti-globalizare și proiecte urbane lega-
te, de exemplu, de lupta împotriva gentrificării cartierelor urbane. Filmul are un caracter 
puternic local – un spectator familiar cu Praga va recunoaște cu siguranță că a fost filmat 
în cartierul Karlín. Pe de altă parte, locația nu este menționată în mod clar în poveste, iar 
aceasta ar putea fi plasată într-un oraș european diferit, mai bătrân sau chiar imaginat.

CRITICA POLITICĂ ÎN FILMELE PENTRU TINERI

Noul val cehoslovac, care s-a bucurat de succes în întreaga lume, a fost reprimat ca 
urmare a ocupării Cehoslovaciei de către trupele din Pactul de la Varșovia în 1968. Cea 
mai mare parte a acelei generații de cineaști a fost redusă la tăcere timp de mai mulți 
ani, la începutul decadei 1970, iar alții au fost exilați. Situația s-a îmbunătățit foarte încet 
de la sfârșitul anilor 1970. Cu toate acestea, nu exista încă libertate artistică și cineaștii 
au recurs frecvent la metafore și alegorii pentru a comenta subiecte de actualitate. De 
atunci până la schimbarea regimului, în 1989, cele mai notabile proiecte au apărut în 
afara genului mainstream.

Prin urmare, nu este o coincidență că genul de filme pentru copii și tineri, monitorizat mai 
puțin de către cenzori, a înflorit între anii 1970 și 1980. Filmele pentru tineri au devenit 
domeniul unei generații de tineri regizori care, cu dificultate, au debutat în acele deca-
de. În mod obișnuit, aceștia urmează filmelor timpurii ale lui Miloš Forman, oferind, de 
asemenea, un conținut politic clar. Eroii tineri ai filmelor precum Doar fluieră puțin / Just 
Whistle a Little (Jen si tak trochu písknout, Karel Smyczek, 1980), Un băiat nou a început 
azi / A New Boy Started Today (Dneska přišel nový kluk, Vladmír Drha, 1981) și Suc de 
roman / Juice Novel (Džusový román, Fero Fenič, 1984),  cu care spectatorul simpati-
zează, se împotrivesc neînțelegerii și respingerii generației mai în vârstă, a părinților și 
profesorilor lor. Atitudinile generației mai în vârstă sunt duplicitare, stupide și neauten-
tice. Poate că aici stă explicația pentru care multe personaje adulte din Tigrul albastru 
sunt prezentate mai negativ decât se obișnuiește în filmele europene pentru copii. 

REGIZORUL ȘI OPERA SA

Regizorul Petr Oukropec (născut în 1972) a crescut în familia unui tehnician de televiziu-
ne și a vizitat platouri de filmare de la o vârstă fragedă. Cu toate acestea, nu și-a filmat 
debutul Tigrul albastru până la vârsta de 40 de ani, când avea deja o carieră de succes 
de aproape 20 de ani ca producător de film. Oukropec a atras atenția prima dată în 1994 

II – FILMUL

Doar fluieră puțin / Just to Whistle a Bit (Jen si ta trochu písknout, Karel Smyczek,  
Cehoslovacia, 1980)

Petr Oukropec cu actorul care îl interpretează pe Matyáš, în timpul filmărilor la Tigrul albastru

CONTEXT
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când a reușit să transforme filmul de absolvire Indian Summer (regizat de Saša Gedeon) 
într-o coproducție internațională care s-a bucurat de succes atât la publicul ceh, cât și la 
festivaluri internaționale. În 1995 el a co-fondat una dintre cele mai importante companii 
independente de producție din Europa Centrală, Negativ; ea există și în prezent și este 
specializată în filme de artă și de autor. Compania a colaborat cu mulți directori cehi ca 
Bohdan Sláma, Helena Třeštíková, Marek Najbrt și Michaela Pavlátová, pentru mulți ani. 
De asemenea, Negativ a adus in cinematografele cehe filme de autor, documentare, filme 
experimentale și animații.

Cariera lui Petr Oukropec are o natură interdisciplinară. A fost de trei ori director general 
al Praga Quadriennale, un important festival de scenografie teatrală și a fost, de aseme-
nea, implicat în proiectul O sută de ani ai Filarmonicii Cehe. Din 2003 este profesor de 
producție la școala de film FAMU, unde conduce propriul său atelier de producție. 
Petr Oukropec a început să se concentreze pe propriile sale proiecte la începutul mile-
niului, după ce s-a mutat cu familia în micul sat Těchovice din vestul Boemiei, la poalele 
munților Šumava. Acolo a fondat o trupă de teatru amator, numită Zmrzlík, în hambarul 
său. Intenționat ca un proiect de susținere a comunității locale, acesta a crescut și a de-
venit un fenomen cultural de succes, cunoscut în afara regiunii. În prezent, compania are 
100 de membri și spectacolele acesteia atrag un public de până la 3000 de spectatori. 
Teatrul l-a pus pe Oukropec să îmbine competențele sale organizatorice cu munca de 
realizator. El a început să se concentreze pe scenografie, pe care în curând a folosit-o cu 
mare efect în propriile sale filme. Vorbind despre cum a ajuns să-și facă propriile proiec-
te, el a spus că este ca și cum și-ar fi găsit propria audiență: ” „Am făcut un proiect de 
teatru amator în care simt că, de peste 15 ani, am cultivat o audiență multi-generațională 
care înțelege limba pe care o folosesc. Am încercat genuri multiple, lucrând cu actori, 
actori neprofesioniști și copii. Sentimentul că am o audiență mi-a dat încrederea să rea-
lizez Tigrul albastru”.1

Regizorul Petr Oukropec a debutat în 2012 cu filmul pentru copii Tigrul albastru. Acesta a 
fost precedat și urmat de distribuție și producție sistematică în domeniul filmelor pentru 
copii și tineri. În ciuda succesului, realizatorul nu s-a grăbit să facă alte filme și a conti-
nuat să se concentreze pe activități organizatorice, teatrale sau educaționale. Cel de-al 
doilea film al lui Oukropec, În visele tale a avut premiera în 2016. Lucrând cu scenaristul 
Egon Tobiáš, regizorul și-a îndreptat atenția spre subcultura adolescenților care practică 
parkour. Deși forma este diferită, acest film păstrează multe elemente din Tigrul albastru. 
Din nou, eroul este o fată puternică, independentă, cu o imaginație bogată care luptă 
împotriva neînțelegerii celor din jurul ei și care găsește problematic să distingă între vis 
și realitate. Cel mai recent film al lui Oukropec a avut premiera mondială la Festivalul de 
film de la Berlin, în competiția Generation 14+.

1  Miloš Kameník: Nu vreau să fac filme pur realiste. Interviu cu regizorul și pro-
ducătorul Petr Oukropec. Film a doba – Special English Issue 2016,  p. 12-16.

FILMUL ÎN CONTEXTUL OPEREI

CARTEA ORIGINALĂ

Cartea Tigrul albastru a fost publicată în 2004 de editura alternativă Baobab care se con-
centrează pe cărți de copii. Editura este deținută de Tereza and Juraj Horváth, un cuplu. 
Tereza Horváthová a scris Tigrul albastru, în timp ce Juraj Horváth, un cunoscut grafician ceh, 
ilustrator și profesor i-a dat un stil vizual original.  Cartea a primit un răspuns pozitiv din partea 
criticilor și cititorilor, și este astăzi o lucrare destul de cunoscută a literaturii cehe pentru copii. 

Ambii autori aparțin aceleiași generații ca Petr Oukropec și toți trei sunt conectați de 
decizia de a lăsa orașul pentru mediul rural – familia Horváth locuiește în pitorescul oraș 
Tábor din Boemia de sud, unde la momentul filmărilor pentru Tigrul albastru ei creșteau 
cinci copii mici. Acel stil de viață a influențat, de asemenea, scenariul. Fiind în criză de 
timp, Tereza Horváthová a scris cartea de-a lungul a patru ani și s-a confruntat cu presiu-
ni temporale atunci când a trebuit să scrie scenariul. Ea și-a amintit de acestă perioadă 
într-un interviu: „Când Petr Oukropec a văzut că am nevoie de mai mult timp, a organizat 
o tabără pentru copiii mei. Mulțumită acestui lucru am avut o săptămână de scris și am 
pus fundațiile. De asemenea, mi-am folosit soțul pentru baby-sitting... În cele din urmă, 
eu și Petr am terminat scenariul împreună.” 2

În carte, Johanka este strâns legată de lectură și de cărți, iar Tereza Horváthová nu ascunde 
faptul că personajul este puternic influențat de propriile experiențe din copilăria ei în Ceho-
slovacia totalitară: „Parțial sunt eu, parțial mi-am folosit imaginația pentru a o crea. Mi-am 
petrecut copilăria citind. Nu m-am putut îndepărta de cărți. De asemenea, le păream ciudată 
celorlalți. Am suferit destul de mult că trebuia să merg la școală.” Privind înapoi, Tereza Hor-
váthová a explicat motivul palmei pe care o primește Johanka la școală, atât în carte, cât și în 

2  Josef Musil: Tereza Horváthová: Este o bucată din mine în Johanka din Tigrul 
albastru. Și eu am fost plesnită. Táborský deník 22. 10. 2011. Accesibil online la WWW: 
https://taborsky.denik.cz/kultura_region/horvathova-johanka-z-modreho-tygra20111020.
html.

În visele tale / In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016, Petr Oukropec)
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film: „Chiar am fost plesnită. De către supraveghetoarea școlară.”3

DEZVOLTAREA PROIECTULUI

Filmul diferă în multe feluri de cartea originală. Povestea este mai simplă și mai ușor de 
urmărit. Notele naratorului de pe marginile paginilor dispar, la fel ca și fiul rău, Fiškus 
Tuš. Partea finală se schimbă fundamental. Cu toate acestea, ceea ce este mai important 
este conceptul general pe care scenariștii, regizorul și creatorul stilului vizual al filmului 
l-au folosit în schimbarea mediului. Cartea este un tribut adus literaturii pentru copii – 
personajul principal este un cititor avid a cărui imaginație puternică a fost dezvoltată de 
lumea literaturii. De asemenea, conține o serie de citate literare și folosește pe deplin 
specificul limbajului scris ceea ce permite povestirii să se desfășoare și să lase nedefinită 
frontiera dintre vis și realitate. Din acest motiv, modul în care materialul a fost adaptat 

3  Ibid.

pentru cinema a fost esențial pentru conceperea filmului.

Tereza Horváthová a scris prima versiune a scenariului singură, iar Petr Oukropec a 
colaborat în fazele ulterioare. Ilustratorul cărții și creatorul conceptului vizual al filmului, 
Juraj Horváth, a jucat, fără îndoială, un rol crucial în această etapă. Cea mai importantă 
schimbare dintre carte și film a fost înlocuirea unei reflecții literare intense cu o com-
ponentă vizuală puternică, inspirată de motive selectate din carte. Această schimbare 
are loc atât în scenariu – de ex, în film, interesul Johankăi pentru literatură este redus 
în favoarea pasiunii pentru desen -, dar și în termeni formali. Filmul lucrează cu culori și 
stilizarea vizuală a mizanscenei și, de asemenea, combină secvențe live cu elemente și 
părți animate.

TEHNICI DE ANIMAȚIE 

Animația se inserează în filmul de acțiune live, în principal, prin viziunile și visele Johan-
kăi, în mai multe forme: de la animație desenată manual la animație combinată - manuală 
și digitală -, la animație digitală avansată 3D. Cu toate acestea, în același spirit în care 
orașul vechi și grădina botanică sunt sărbătorite prin acțiune, forma filmului aduce un 
omagiu tehnicilor tradiționale de animație. Deși majoritatea secțiunilor animate din Tigrul 
albastru au fost generate pe calculator, există o utilizare destul de vizibilă a tehnicilor 
de animație care fac referire la trecut. Spre deosebire de acestea, tehnicile moderne de 
efecte speciale și animația 3D au fost folosite într-o manieră discretă și economică – de 
exemplu, culoarea și efectele de lumină din jurul tigrului sau imaginile „realiste” ale plan-
telor care cresc în seră.

Ilustrație – Animație manuală în Tigrul albastru (0:27:53-0:28:13)Coperta cărții și o fotogramă cu lipirea afișelor (0:33:30) fac referință la un motiv vizual similar, 
cel al siluetei tigrului albastru.

Ilustrație – Grădina botanică din cartea Tigrul albastru
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Animația reprezintă un plan al stilului vizual al filmului. Animația clasică realizată manual 
este folosit într-un cadru ce poate fi înțeles ca un tribut adus începuturilor animației. 
Johanka se uită printr-un caiet în care a desenat. Mai întâi încearcă efectul taumatrop 
de a deschide gura tigrului prin rotirea și întoarcerea foii de hârtie rapid. O mică scenetă 
animată se desfășoară pe următoarea pagină dublă, între tigru și primarul Rýp, a cărui 
față este înlocuită de o fotografie animată. De asemenea, găsim animație stop-cadru și 
în alte locuri în film – de exemplu, tigrul ce cască pe bancă. Tehnicile digitale sunt, de 
asemenea, folosite de câteva ori pentru a combina animația manuală cu scene live action 
(supraveghetoarea școlară, cada la băile municipale, atacul asupra primarului).

Un alt grup distinct de bucăți animate este realizat folosind tehnica veche de animație 
cu siluete. Visele Johankăi cu tigrul, insula și siluetele tigrului fugind prin grădina bota-
nică sunt foarte apropiate de ilustrațiile găsite în carte. Animația cu siluete, deși în acest 
caz a fost realizată digital, se referă la lunga tradiția a filmelor de animație cu siluete, în 
special la filmele animatoarei germane Lotte Reiniger care – inspirată de teatrul asiatic 
de umbre – a lucrat cu siluete din hârtie începând cu 1910. (vezi Activități pedagogice – 
animația figurilor)

FILMOGRAFIE SELECTIVĂ

PRODUCĂTOR (colaborează frecvent cu Pavel Strnad):

Vară indiană / Indian Summer (Indiánské léto, 1995; Saša Gedeon)
Șoapte / Whisper (Šeptej, 1996; David Ondříček)
Întoarcerea idiotului / The Return of the Idiot (Návrat idiota, 1999; 
Saša Gedeon)
Cine păzește paznicul? / Who Will Guard the Guard? Dalibor or The 
Key for Uncle Tom's Cottage (Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb 
Klíč k Chaloupce strýčka Toma, 2002; Karel Vachek)
Un profesor de țară / A Country Teacher (Venkovský učitel, 2008; 
Bohdan Sláma), 
Bufnițe de noapte / Night Owls (Děti noci, 2008; Michaela Pavlátová)
Ivette și muntele / Ivette and the Mountain (Ivetka a hora, 2008;  
Vít Janeček),
Patru sori / Four Suns (Čtyři slunce, 2012; Bohdan Sláma), 
Miracol / Miracle (Zázrak, 2013; Juraj Lehotský)

REGIZOR
Tigrul albastru / The Blue Tiger (Modrý tygr, 2012)
În visele tale! / In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016)
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INSPIRAȚII

Filmul Tigrul albastru are multe elemente formale, te-
matice și de motive care fac referință la alte lucrări din 
cinematografia cehă și slovacă, precum și la tehnicile 
populare în jocuri și reproduse frecvent pe internet. Să 
vedem câteva exemple. 

UN COPIL EROU CARE SE DEFINEȘTE ÎN RELAȚIE 
CU LUMEA ȘI CU PRIETENUL LUI CU PUTERI 
SUPRANATURALE 

1 – Balonul roșu / Le ballon rouge (1956, Albert Lamorisse)
2 – Lucy, teroarea străzii / Lucy, Terror of the Street (Lu-
cie, postrach ulice, 1984, Jindřich Polák)
3 – Tigrul alabstru / The blue Tiger (Modrý tygr, 2012,  
Petr Oukropec)

CONȘTIENTIZAREA TRADIȚIEI ANIMAȚIEI  
CU SILUETE

4 – Aventurile prințului Ahmed / Die Abenteuer des Prin-
zen Achmed (1926, Lotte Reiniger)
5 – Tigrul albastru / The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Petr 
Oukropec)
6 – Ucenicul vrăjitor / The Sorcerer’s Apprentice 
(Čarodějův učeň, 1977, Karel Zeman)
7 – Tigrul albastru / The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Petr 
Oukropec)

MAGIA REACȚIEI ÎN LANȚ

8 – Cursul lucrurilor / Der Lauf der Dinge (1987, Peter 
Fischli – David Weiss) 
9 – UIMITOR!!! Reacții în lanț / AMAZING!!! Chain Reacti-
ons, (video Youtube 2017)
10 – Tigrul albastru / The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, 
Petr Oukropec)

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10
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DIN INTERVIUL LUI MILOŠ KAMENÍK CU PETR OUKROPEC  
PENTRU REVISTA FILM A DOBA1

Despre cum a învățat să regizeze
Cu Saša Gedeon am parcurs tot drumul de la FAMU la munca propriu-zisă de filmare și 
am fost acolo pentru fiecare bucată de drum. A fost similar cu Bohdan Sláma care, de 
altfel, a supervizat procesul meu regizoral pentru Tigrul albastru. Înveți regia văzându-i pe 
alții făcând-o,dar, în același timp, îți dezvolți propriul limbaj. Alegerea celui mai apropiat 
colaborator este, de asemenea, ceva care într-o anumită măsură determină ce fel de pre-
siune pui pe tine, prin faptul că te fac să dai tot ce ai mai bun. De exemplu, prin discuții 
cu directorul tău de imagine capeți un simț vizual puternic.

Despre filmele pentru copii și tineri
Familia și copiii mei sunt foarte importanți. Simt nevoia să mă fac înțeles pentru ei, să 
înțeleagă  ce fac. Nu aveam nici o ambiție de a face cinema pentru adulți, de a concura cu 
autorii „noștri” de care ne îngrijim. Caut, de asemenea, principiul purității interioare și al 
libertății copiilor, conflictele inerente procesului de creștere, poveștile primelor răni care, 
pentru mine, reprezintă momentele cele mai importante în formarea unei persoane. Deși 
poveștile sunt mereu similare în esența lor, cred că este indicat să le revizitezi la orice 
vârstă. Am sentimentul că înțeleg personalitatea copiilor. Îi respect și vreau să îi ridic la 
nivelul de protagoniști adulți. 
 […] Perioada de aur a filmelor cehe pentru copii a coincis cu publicarea unor cărți ex-
traordinare pentru copii. Erau multe atunci. Literatura cehă contemporană este încă re-
cunoscută la nivel internațional, dar cărțile care sunt scrise sunt în mare parte scurte 
povestiri ilustrate pentru cei mai tineri cititori. O poveste contemporană dramatică mai 
complexă, destinată copiilor mai mari nu se găsește prea des aici. Înainte, anumitor scrii-
tori nu li s-a permis să scrie pentru un public adult, iar asta i-a dus la filmele pentru copii. 
Astăzi situația este mai complicată. 

Despre Tigrul albastru
Caut mereu un protagonist care să-mi atragă atenția. Trebuie să fie purtătorul a ceva care 
mi se pare important și are o anumită tensiune. Acesta este aspectul cheie, apoi sunt alte 
zeci. Este foarte dificil pentru mine să aleg subiectul potrivit. […] Nu am vrut să fac filme 
pur realiste. În Tigrul albastru, animația și fantezia servesc ca instrument al răzvrătirii din 
copilărie care compensează pentru imposibilitatea revoltei împotriva condițiilor externe, 
situației evacuărilor și a faptului că există ceva nu tocmai bun care se întâmplă familiei. 
[…] Chiar și piesele de teatru la care am lucrat erau vizuale. Eu fac decorurile, există 
întotdeauna un principiu scenografic în jurul căruia dezvolt producția. Am un designer 
de costume sau altcineva care aduce un plus de stil vizual și pe care, în același timp, îi 

1  Miloš Kameník: Nu vreau să fac filme pur realiste. Un interviu cu regizorul și pro-
ducătorul Petr Oukropec. Film a doba – Special English Issue 2016, p. 12-16.

direcționez dându-le o anumită sarcină. Cu toate acestea, sunt deschis ca acești oameni 
să aducă o anumită valoare adăugată proprie. […] Cu Tigrul albastru a fost diferit. Cartea 
în sine este vizuală, Juraj Horváth este un ilustrator genial și am știut că trebuie să pun 
sau să transmit filmului stilul vizual pe care îl are cartea.

DIN INTERVIUL REALIZAT DE TEREZA CZ DVOŘÁKOVÁ  
CU PETR OUKROPEC PENTRU CINED2

Despre inspirațiile inițiale
Nu am avut un anume model sau prototip regizoral, deși evident am preferații mei: Jiří 
Trnka, Wes Anderson, Michel Gondry și mulți alții. Dar am studiat în detaliu scenariile lui 
Ota Hofman. Am comparat originalele literare cu scenariile, diferențele dintre scenariile 
tehnice și cele literare și așa mai departe. Mi-am dat seama de importanța imensă a fil-
melor cehe pentru copii asupra lui Ota Hofman, ca dramaturg, scenarist și autor ideal. 
Ar putea fi făcute filme, astăzi, după scenariile lui pentru că limbajul este foarte contem-
poran și personal. Hofman este de partea copiilor. El nu face caricaturi, nu își bate joc și 
nu simplifică nimic. În el văd o viziune clară asupra spiritului copiilor și o conștientizare a 
tuturor posibilelor locuri ascunse ale acestora. În Ota Hofman, structura dramatică este 
întotdeauna absolut funcțională. Chiar îi admir munca. Găsesc o inspirație specifică, di-
rectă pentru munca mea, mai presus de toate, în ușurința și jocul său.

Lumea filmului și a poveștii
Lumea unui film pentru copii trebuie creată sub o formă simplă și jucăușă. Stilul grafic 
este fundația – o abordare picturală leagă lumea copiilor cu filmul, deoarece limbajul 
cinematografic poate folosi imaginea ca mijloc esențial de expresie. Gustul kitsch-ului pe 
care îl vedem, în prezent, în filmul de animație este, din fericire, slab în Republica Cehă 
datorită unei puternice tradiții cehe auctoriale. Tradiția persistă în literatură, dar începe 
să se estompeze în operele de live action. Acesta este un alt motiv pentru care am ales 
această direcție.

Cartea Tigrul albastru funcționează ca un mozaic. Filmul este o poveste și a fost necesar 
ca povestea principală să fie mai puternică. Am ales, în mod conștient și voluntar, să 
folosesc stilizarea în lumea adulților, personajul Rýp și cei din jurul lui sunt caricaturizați 
și exagerați. În schimb, copiii sunt descriși normal, natural, vii. Motivele subversive care 
se referă la aspectele autobiografice ale Terezei Horváthová sunt deja foarte puternice în 
carte. Alături de amintiri din copilărie, Tereza Horváthová  a dus o luptă interioară, în car-
te, cu fostul său coleg de clasă, care la acel moment era primarul orașului Praga. Filmul 
este despre libertatea unei fetițe pe care nu vrea să o piardă. Maniera în care Johanka nu 
va accepta limitarea este menită să inspire.

2  Acest interviu a avut loc în Praga pe 5. 3. 2018.

INTERVIURI
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Notă: Capitolele nu corespund descrierii scenelor, cele mai multe capitole conțin mai multe scene

III – ANALIZA

CAPITOLELE FILMULUI

5 –  Primarul prezintă copiilor imagini cu pro-
iectul de reconstruire al orașului. Copiii află că 
grădina va fi demolată (8:51).

6 –  Johanka și Mayáš fug de la școală și des-
coperă un fost spa. Johanka se joacă și insula 
animată, din generic, prinde viață pe perete, 
dar numai ea poate vedea (11:41).

8 – Colegii de clasă îi ascund Johankăi pantofii 
de interior. Conflictul cu supraveghetoare se 
intensifică, iar aceasta o plesnește pe Johan-
ka. Fetei îi curge sânge din nas și vede silueta 
unui tigru pe tavan (15:33).

7 – Johanka îi spune mamei despre viziunile ei 
și despre fuga de la școală. În visul ei animat, 
tigrul albastru navighează într-o cadă din spa, 
pe lângă viaductul feroviar (13:35).

3 –  În timp ce merg printr-un cartier vechi, 
pe lângă un viaduct feroviar, copiii numără 
animale. Mașina primarului trece arogant prin 
cartier, aproape accidentând un câine. Supra-
veghetoarea școlară extrem de strictă supra-
veghează intrarea copiilor în școală; ea aruncă 
o privire câinilor ei (04:08).

4 –  Johanka nu are la ea pantofi de interior. 
Supraveghetoarea îi confiscă încălțămintea 
de exterior și copila trebuie să meargă la ore 
desculță. Copii învață. O lecție despre flori, 
dar nu știu prea multe. Doar Matyáš știe tot. 
Profesorul ia dispozitivele electronice și tele-
foanele mobile ale copiilor pentru ca aceștia 
să fie atenți. Chiar și în clasă, Johanka nu este 
atentă; ea citește și desenează (06:18).

1 – Genericul și insula animată (00:00). 2 –  Dimineața la grădina botanică. Johanka și 
Matyáš se întâlnesc în seră. Tatăl lui Matyáš, 
un botanist, și mama Johankăi, casieră și fe-
meie de serviciu, vorbesc ca și când s-ar certa 
(00:30).
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12 – În timpul certei dintre mama Johankăi și 
supraveghetoare cu privire la palma data co-
pilei, câinii supraveghetoarei dispar. Panica se 
declanșează în zonă. Alți câini dispar din zonă, 
iar oamenilor le e frică chiar și de pisici (27:52).

10 – Primarul vine să inspecteze grădina și 
copiii își imaginează modalități de răzbunare 
asupra lui. În timpul unei lecții în seră, un pro-
fesor de biologie explică faptul că este posibi-
lă existența unui tigru albastru (20:53).

11 –  Primarul întâlnește tigrul albastru care 
este încă un pui. Îi trece prin minte că prezen-
ța unui animal periculos poate avea anumite 
beneficii (26:36).

9 – Tigrul provoacă un blocaj în trafic lângă 
viaduct și primul câine dispare (18:14).

16 –  Tigrul se recuperează peste noapte și 
face și un miracol. Dimineața, sera este ca o 
junglă acoperită de flori albastre. Tatăl și pro-
fesorul de biologie examinează noile plante. 
Ziarele scriu despre grădină și mulțimile de 
vizitatori nu întârzie să apară (54:38).

14 – Johanka găsește tigrul și îi cheamă pe 
Matyáš și pe mama ei. Crede că ierburile îl vor 
ajuta să se însănătoșească. Consiliul primări-
ei decide să accelereze demolarea cartierului 
vechi. Tigrul albastru animat apare din nou în 
visele Johankăi – el trece pe lângă viaduct și 
agață un nor cu mâna pe care are desenat un 
ceas, declanșând o ploaie (38:36).

15 – Locuitorii grădinii primesc un ordin de la 
primărie să se mute. Tigrul este bolnav și nu 
mănâncă. Tatăl distruge radioul când aude 
primarul vorbind despre reconstrucție. Presa 
critică primarul în legătură cu tigrul, iar aces-
ta îi ordonă lui Kráčmera să prindă animalul  
(47:19).

13 – Copiii caută tigrul. Mașina primarului ac-
cidentează tigrul, iar acesta se acunde în gră-
dina botanică (33:19).

18 –  Fata lui Kráčmera descoperă tigrul albas-
tru și este vrăjită. În ciuda insistențelor fiicei 
lui, Kráčmera prinde tigrul. Matyáš și Johanka 
îl urmăresc într-o clădire veche. Johanka stă 
de pază, în timp ce Matyáš aduce ajutoare 
(01:09:10).

19 – Kráčmera și primarul închid tigrul într-o 
cușcă,  într-o cameră unde se găsesc câinii 
dispăruți. Aceștia o văd pe Johanka, dar pă-
rinții sosesc și o salvează. Tigrul albastru dis-
pare miraculos din cușcă. Poliția și un echipaj 
de televiziune apar, iar acțiunile primarului 
sunt scoase la iveală (01:14:17).

17 –  Colegii de școală nu sunt singurii care 
cred că tigrul este în grădina botanică. Kráč-
mera, de asemenea, caută tigrul acolo și îl gă-
sește. Tatăl vede tigrul și animalul are un efect 
miraculos și asupra lui – impasul de comuni-
care dintre el și mama Johankăi este depășit, 
iar aceasta îi învită pe toți la cină (01:01:03).

20 – Locuitorii grădinii se mută în spa. Acum 
Matyáš și mama văd și ei imaginile de pe pe-
rete. Cei patru pornesc spre insulă. Johanka 
ajunge pe țărm și îl salută pe tigrul acum adult. 
Genericul de final apare pe cer deasupra insulei 
(01:18:22-01:27:33).
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• În scena finală tigrul își schimbă forma pentru ultima oară. El apare din vegetația deasă 
de pe insulă și o salută pe Johanka cu o privire. Este diferit – mare, puternic, încrezător. 
Un animal sălbatic încântător, în mijlocul naturii, lipsită de civilizație (Foto. 4).

• Tigrul este un animal sălbatic, iar animalele sălbatice trebuie să fie invizibile în 
natură. Este o creatură a nopții și, prin urmare, mai multe transformări impor-
tante în cursul acțiunii au loc noaptea. Când tigrul se ascunde în grădina botani-
că este seară. Încă nu suntem siguri cum arată. Dar explorăm podeaua grădinii 
botanice din perspectiva tigrului. Sărim cu el pe marginea unei piscine și ne ui-
tăm în apă. Această scenă este urmată de o tăietură discretă, dar spectatorul 
poate avea totuși senzația că se va vedea pe el reflectat în apă. În schimb, se 
vede tigrul (Foto. 5). Tigrul nu pare să fie periculos. Bea apă de sete. Schim-
barea atmosferei de la una tensionată la una jucăușă este subliniată de muzică. 
 

• 

43

5

1 2

TIGRU ASCUNS – TIGRU EXPUS

Tigrul se ascunde și se dezvăluie. Transformarea acelor situații este întărită de schim-
barea frecventă a stilului vizual al cadrelor și scenelor individuale. Caracterul tigrului 
albastru este atât de distinctiv că producătorii și-au permis să experimenteze. În plus, 
principiul transformării este și o referință la caracterul literar și reflexiv al cărții pe care 
se bazează filmul – evită să ofere cititorilor un concept clar al aspectului tigrului, încu-
rajând în schimb imaginația acestora.

Tigrul albastru este un simbol al imaginației și lipsei limitelor, iar caracteristicile esen-
țiale ale tigrului sunt intangibilitatea și mutabilitatea care pot fi grafic ilustrate folosind 
aceste exemple:

• Animalul preferat din desenele imaginate de Johanka prinde viață, pentru ea și pen-
tru spectatori – tigrul cască sau se mișcă. Celelalte personaje nu văd acest lucru.

• Tigrul apare în visele Johankăi de mai multe ori sub forma viziunii unui tigru. Este 
stilizat și antropomorfizat, merge în două picioare și pare un ghid calm și înțelept. 
Spectatorul poate interpreta aceste scene ca făcând referință la tatăl dispărut al 
Johankăi. 

• În urma conflictului cu supraveghetoarea școlară, status quo-ul lumii și al Johankăi 
a fost deranjat. Tigrul, văzut doar de spectatori, se transformă într-o entitate vizi-
bilă și celorlalți. Dar nu știm încă ce este. Tigrul se naște dintr-o umbră pe tavan, 
iar umbra iese printr-o fereastră pe stradă. 

• Oamenilor le este frică.  Se spune că este un tigru mare albastru, un animal de pra-
dă, dând târcoale prin oraș. Tensiunea din acea muzică, ce însotește umbra felinei 
pe străzile din centrul vechi, ne stârnește imaginația (Foto. 1), la fel ca posterele alb 
cu albastru care prezintă silueta tigrului, oferind o răsplată pentru capturarea lui.

• Așteptările spectatorilor sunt înșelate. Felina periculoasă este „în realitate” doar 
un pui de tigru. Drăguț, neagresiv și pierdut în oraș, deși evident foarte special și 
încântător (Foto. 2). 

• De câteva ori prezența tigrului este percepută prin perspectiva sa subiectivă. Fil-
mată cu o lentilă widescreen ce distorsionează imaginea, realitatea este exagerată 
(aproapele este mai aproape, depărtarea tot mai distantă). Privirea aruncată de 
cameră împrejurimilor este rapidă și dintr-un unghi jos

• Odată ce tigrul este descoperit de spectatori, acesta începe să se ascundă într-un 
mod diferit. Grădina botanică unde se retrage servește ca refugiu, dar și ca ascun-
zătoare. Nu este o coincidență că  devine din ce în ce mai albastră și mai sălbatică, 
iar tigrul se contopește cu ea.

• Când tigrul este găsit în cușcă și urmează să fie eliberat, animalul dispare în întu-
neric (Foto. 3). Ceea ce pare a fi o fugă de lumină se dovedește mai târziu că este 
o plecare definitivă din lumea Johankăi.

CHESTIUNI DE CINEMA 
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IMPORTANȚA CULORILOR PENTRU POVESTEA FILMULUI

Culorile sunt folosite în film ca element estetic de bază, dar și ca expresie sau accentuare 
a dispoziției și sentimentelor. Acest lucru se referă la culori care sunt modificate natu-
ral (chiar dacă culoarea dintr-o scenă nu este aceeași cu culoarea subiectului din fața 
camerei de filmat) sau artificial – prea saturate, șterse sau colorate într-o singură nuanță.1 
De la apariția cinematografiei, culoarea a fost mereu asociată cu atracția și, de aseme-
nea, cu filmul cu trucaje. A fost folosită foarte mult în primele filme și a fost extraordinar 
utilizată de Georges Méliès. Colorizarea scenelor cu anumite culori urma niște convenții 
menite să ușureze orientarea spectatorilor în firul acțiunii, consolidând, în același timp, 
atmosfera unei scene.
• Convențiile folosite în colorizare sunt foarte apropiate de modul de folosire al 

culorilor pe ecran, ca element metaforic sau simbolic ce ajută la modelarea poveștii. 
Dintre cei mai cunoscuți regizori care au valorificat potențialul culorilor face parte și 
regizorul rus Sergei Eisenstein care a început să experimenteze cu culoarea în re-
numitul său film alb-negru Crucișătorul Potemkin, în care a colorat  un steag în roșu 
pentru a evidenția semnificația acelui simbol politic și pentru a amplifica impactul 
emoțional al scenei (Foto. 6). Câteva decenii mai târziu, Steven Spielberg a avut o 
utilizare similară a culorii când, în filmul alb-negru Lista lui Schindler, într-o scenă a 
masacrului din ghetoul din Cracovia, a colorat haina unei fetițe în roșu; acest lucru 
a atras atenția spectatorilor asupra disperării și fugii sale, evidențiind în același timp 
motivul unui copil fără apărare care se confruntă cu forța Holocaustului (Foto. 7). 

Un nivel mult mai direct de interpretare este oferit de un număr de filme cu accent 
pe cultura pop. Un exemplu faimos este filmul Marnie al lui Alfred Hitchcock în care 
culoarea roșie este folosită în mod neehivoc ca semn și declanșator al bolii mentale a 
personajului feminin, precum și metaforă psihanalitică a sexualității ei tulburate. Într-o 
scenă cu cerneală roșie, culoarea decorurilor este fortață în tonuri gri. Acest lucru face ca 
o picătură de cerneală pe bluza albă, care declanșează un atac de panică al personajului, 
să se remarce și mai mult (Foto. 8 and 9).

1  Subiectul culorilor în film este explorat pe larg de proiectul educațional al Cin-
ematecii franceze “Le Cinéma, cent ans de jeunesse” http://www.cinematheque.fr/cine-
ma100ansdejeunesse/en/cinema-questions/all-the-questions/colour/ressources.html (din 
20. 6. 2018, în engleză și franceză).

În epicul film al lui Tarantino, Kill Bill, eroina este asociată cu culoarea galbenă. Îmbrăcă-
mintea ei galbenă este o referință directă la Game of Death, ultimul film al legendarului 
actor Bruce Lee care a murit în timpul filmărilor. Galben este culoarea apusurilor de soare 
și se referă la tradiția asiatică, dar este și un simbol al anxietății și al destinului nefast, și 
al dezechilibrului și nebuniei protagonistei. Nu în ultimul rând, este și un exemplu exce-
lent de folosire a funcției estetice a culorii galbene care creează o combinație specială cu 
roșu (sângele) și negru. Galbenul a fost utilizat în mod adecvat și pentru materialele de 
publicitate și campania de marketing a filmului (Foto. 10). Putem găsi numeroase astfel 
de exemple în istoria filmului.

Creatorii Tigrului albastru – 
cu o conștientizare a con-
textului mai larg – lucrează 
cu culoarea ca element 
de modelare a poveștii. Ei 
creează tonuri specifice 
care au propriile semnifi-
cații. Personajul central al 
tigrului albastru și grădi-
na botanică, la fel ca se-
cvențele de vis animate, 
sunt legate de culorile al-
bastru și verde pe care le 

putem interpreta ca fiind culori ale naturii, plantelor și cerului. În plus, Matyáš și tatăl său 
sunt în principal asociați cu albastru deschis și kaki, corespunzând legăturii lor cu natu-
ra. Cartierul vechi și școala sunt multicolore cu accent pe tonuri calde care corespund 
diversității mediului urban și a gradului de emoție. Lumea primarului și a echipei sale 
este lipsită de culori – în negru, alb și nuanțe de gri (Foto. 12). Noi percepem primarul 
ca un om fără scrupule sau emoții, iar noul cartier ca un loc lipsit de emoție sau umani-
tate. De la început, tonuri calde de roșu și galben prevalează în îmbrăcămintea și în casa 
Johankăi și a mamei sale (Foto. 11). Treptat, însă, personajele încep să poarte nuanțe 
de albastru. În scena finală, toate cele patru personaje sunt îmbrăcate în tonuri albastre 

6 7
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și merg către lumea din imaginea colorată albastru-verde (Foto. 13). Ei se despart de 
lumea imperfectă a realității urbane obișnuite și îmbrățișează teritoriul de basm al tigrului 
albastru și al lumii ideale a naturii.
În paralel cu schimbarea culorii îmbrăcăminții celor patru și a intensificării verdelui plan-
telor, se schimbă întreaga coloristică a filmului, trecând ușor de la tonuri calde la tonuri 
reci (diferența dintre Foto. 11 și Foto. 13).

VECHI ȘI NOU

Deși Tigrul albastru este plasat în trecutul recent, dramaturgia filmului a fost inspirată de 
tradiția puternică a filmelor cehe pentru copii și familie din anii 1970 și 1980.  Povestea 
este mai lentă și mai puțin bazată pe acțiune decât se obișnuiește în filmele contempo-
rane pentru copii de școală. Se pune un accent mai mare pe atmosferă, dar și pe carac-
terizarea eroilor ca fiind mai diferiți, chiar dacă asta înseamnă delimitarea personajelor 
principale în contrast cu împrejurimile lor. 

Ca temă centrală a poveștii filmului, conflictul dintre vechi și nou se reflectă și în abor-
darea folosirii mijloacelor expresive. Mizanscena combină elemente retro și noi într-o 
manieră atent concepută. Lumea grădinii botanice este demodată, aducând aminte de 
începutul secolului al XX-lea (Foto. 14). Majoritatea obiectelor și clădirilor care se găsesc 
acolo sunt uzate și decolorate. Îmbrăcămintea locuitorilor grădinii este, de asemenea, 
retro. Vechiul cartier este prezentat ca un loc între vechi și nou – străzile din jurul viadu-
ctului feroviar nu sunt bine păstrate, dar au și elemente moderne (Foto. 15).  Exteriorul 
școlii este în stil Art Nouveau, dar interiorul este modernist. Unele din mașinile pe care le 
vedem sunt vechi de câteva decenii. În contrast cu vechiul stă „noul oraș” care este pre-

zentat ca fiind curat, bine structurat și sigur, dar și omogen, inuman și lipsit de culoare.

Contrastul dintre vechi și nou influențează perspectivele camerei de filmat. Lumea veche 
este prezentată ca lumea familiară a copilăriei (respectiv a realizatorilor filmului care au 
fost născuți la începutul anilor 1970) și a vieții noastre: pășim în casa copiilor și în toate 
colțurile grădinii botanice (Foto. 16). Dimpotrivă, nu avem niciodată o imagine completă 
a noului oraș, ci doar fragmente – părți ale clădirilor noi și un șantier de construcții (Foto. 
17). Această abordare împiedică spectatorul să se identifice cu acest loc pe care trebuie 
să-l perceapă prin ochii eroilor ca fiind un spațiu ostil și nefamiliar.

Stilul demodat al Tigrului albastru a fost o inspirație majoră pentru dezvoltarea stilului său 
vizual și utilizarea anumitor tehnici de animație care încearcă să sublinieze metodele tra-
diționale de producție a filmelor animate. Animația apare doar în spațiul grădinii botanice 
și a cartierului vechi, nu și în noul oraș. Câteva cadre conțin chiar animație desenată ma-
nual. Majoritatea animației din film este realizată digital, deși urmează estetica animației 
clasice desenate de mână. Animația digitală pronunțată este folosită foarte rar și discret 
în film (vezi Tehnici de animație). O abordare asemănătoare este adoptată cu utilizarea 
abudentă a muzicii, în care domină instrumente cu coarde și de alamă, însoțite de efecte 
analoage – sunete mecanice și din natură. Deși post-producția muzicală utilizează teh-
nologia digitală, ea aduce și un omagiu sunetului clasic.
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JOHANKA PE NISIP  
(Capitolul 6 - 0:11:50)

Context
Johanka și Matyáš fug de la școală, unde au aflat de pla-
nul demolării vechiului cartier. Pe drum, descoperă nisip 
în curtea unui bloc. Este evident o clădire abandonată. 
Se așează pe nisip. În timp ce Matyáš sugerează să se 
întoarcă la școală, Johanka, fascinată, observă păsările 
pe care le vede pe cer, în spațiul dintre clădiri. Aceasta 
este urmată de o scenă la spa care începe, de aseme-
nea, cu un cadru lent al acoperișului de sticlă al clădirii 
cu siluetele și zgomotele păsărilor care zboară deasupra.

Descriere
Scena este filmată în stil american (o încadrare în care 
este filmată cea mai mare parte dintr-un personaj). Ve-
dem un copil – Johanka- stând pe nisip. E ca și cum ar 
sta cu capul în jos, ceea ce ar putea fi interesant sau sur-
prinzător. Predomină culori calde – tonuri de maro, ocru 
și roșu (compară cu Chestiuni de cinema – Transfor-
marea culorilor). Lumina caldă și blândă de lângă per-
sonaj întărește sentimentul că este o filmare exterioară. 
Elementul dominant este linia diagonală din partea stân-
gă sus în colțul din dreapta. Compoziția, în formatul stan-
dard widescreen, are un aspect de 1:1.85; este elegantă 
și utilizează intuitiv raportul de aur. Camera are o imagine 
de ansamblu, aproximativ din punctul de vedere al unui 
observator imparțial. Este uneori mai jos, de exemplu, la 
baza unei grămezi de nisip. Johanka stă întinsă și po-
ziția ei transmite un sentiment de calm. Direcția privirii ei 
crează o altă diagonală imaginară, de data aceasta din 
stânga jos ușor spre dreapta sus. Fata pare deodată in-
teresantă. Ceasul desenat pe mână și geanta în care are 
un caiet vechi de caligrafie și creioane sugerează că este 
creativă și îi place desenul. Cu toate acestea, imaginea 
însăși ne spune foarte puțin despre locația și motivul pen-
tru care stă lungită. Lasă mult spațiu imaginației noastre.

Naturalețe 
Copilul se comportă natural, întinzându-se pe nisip, deși 
nu este nici practic, nici igienic. În această scenă, Jo-

hanka este strâns asociată cu pământul și natura, deși 
se află în mijlocul civilizației. Ea atinge intens nisipul cu 
mâinile (compară Teme cheie – Natura și animalele). 
Cei nefamiliari cu filmul ar putea crede că personajul se 
află pe o dună de nisip în mijlocul naturii, de exemplu. 
Naturalețea comportamentului Johankăi este, de aseme-
nea, legată de libertatea ei. O perspectivă independentă, 
îmbrăcăminte complet opusă idealurilor modei, o carte 
de exerciții și creioane în locul telefonului mobil – toate 
acestea arată că personajul trăiește după propriile reguli 
și nu cedează presiunilor din jur.

Pauză
Scena are un efect calm asupra spectatorului și nu suge-
rează că personajele tocmai au fugit de la școală și sunt 
agitate. Johanka nu a cedat panicii, dar se desprinde de 
realitate prin stoparea acesteia. Concentrarea asupra 
momentului actual este un element important în scenă 
și în întreaga secvență. Avem un sentiment de siguranță 
și contemplare. Privirea Johankăi iese din cadru, dând 
un aer de mister. Nu știm la ce se uită. Ea este cu privi-

rea (mintea?) în afara cadrului, dar, în același timp, foar-
te prezentă fizic, conectată cu nisipul. Privirea Johankăi 
în afara cadrului poate fi interpretată în moduri diferite. 
Poate fi cauzală – este posibil ca ea să se uite la ceva im-
portant care i-a atras atenția. De asemenea, este posibil 
ca aceasta să simbolizeze scăparea ei în lumea viselor, 
în lumea ei interioară foarte bogată. În același timp, am 
putea-o percepe ca pe un act de sfidare.

ANALIZA UNEI FOTOGRAME
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DISTRUGEREA UNEI MACARALE   
(Capitolul 10 - 0:24:57-0:25:25)

Context: 
Primarul Rýp vizitează grădina botanică unde, în ciuda dezaprobă-
rii locuitorilor, are loc întâlnirea acestuia cu arhitectul. Copiii își 
imaginează cum ar scăpa de primar. Ideile lor sunt arătate prin 
tehnici de animație care seamănă desenelor de copii (compară 
Inspirații – Reacții în lanț). Dar, în cele din urmă, primarul pleacă 
liniștit. Urmează un plan scurt în care vedem primarul cu o echipă 
de televiziune la unul din site-urile noi. Camera urmărește eveni-
mentele de jos, probabil de la sol. Cerul și cele două macarale 
sunt elementele importante din aceste imagini.

Descriere:
Planul foarte simplu, durează doar 10 secunde. Planul este intere-
sant pentru că este dificil de determinat dimensiunea lui. Vederea 
pe fereastră merge foarte departe – este o unitate mare. Imaginea 
ferestrei este mai mult un semi-detaliu. În mijlocul planului vedem 
o macara. Este la distanță, în spatele unei linii de cale ferată a 
cărei existență este arătată prin stâlpi și linii de electricitate. Mai 
aproape, în fața căii ferate, percepem o zonă verde datorită a trei 
ramuri de copaci care intră în cadru. Observăm peisajul cu camera 
din interior, în spatele unei ferestre vechi. Sticla nu a fost pusă 
corect; de-a lungul a două bare verticale vedem urme de chit sau 
vopsea. Cadrul ferestrei înconjoară partea inferioară a cadrului, 
creând o încadrare specifică în trei secțiuni. Camera este fixă și 
filmează macaraua, al cărei braț se mișcă încet (Foto. 1). În ciuda 
distanței mari dintre cadru și punctul de filmare, putem auzi clar 
sunetele metalice ale macaralei. Sunetul, care continuă din pla-
nul anterior de la șantier, este, de asemenea, animat de sunetul 
discret al cântecului de păsărele. Chiar în mijloc, după 5 secun-
de, planul taie către un cadru cu fața Johankăi  (Foto. 2). Acest 
lucru ne spune că planul analizat este perspectiva ei subiectivă 
asupra construcției, cel mai probabil din grădina botanică. Apoi 
ne întoarcem la planul nostru. Fata întinde mâna spre macara și 
pare să o măsoare între degetul mare și arătător. Ea se joacă cu 
perspectiva pentru că macaraua distantă este suficient de mare 
să intre între degetul ei mare și arătător. Prim planul imaginii nu 
este focalizat (Foto. 3). Se produce un moment neașteptat; jocul 
cu perspectiva intră în realitatea lumii. Camera focalizează rapid 
în prim plan, macaraua de la orizont dispare și în mâna Johankăi 

apare o macara animată, măsurată, cu șoferul în cabină; folosește 
aceeași stilizare a copiilor utilizată în scenele dinainte cu atacurile 
imaginare asupra lui Rýp (Foto. 4). Un efect sonor discret care 
subliniază caracterul jucăuș al situației se amestecă cu sunetele 
construcțiilor. Deși macaraua este animată digital, este în stilul 
simplu al animației stop-cadru. Macaraua capturată în mâna Jo-
hankăi tremură „nervos”. Johanka își mișcă mâna și o aduce mai 
aproape de cameră. Macaraua reacționează cu o mișcare rapidă 
a brațului și se îndoaie, subliniind neajutorarea sa (Foto. 4–5). Aici 
se oprește joaca. Următorul cadru arată fața Johankăi; fata stri-
vește macaraua între degete (șoferul reușește să scape) și zâm-
bește  (Foto. 6).

Protest poetic
Imaginea este foarte calmă și simplu compusă. Unghiul de filma-
re al camerei este staționar. Ca și în cazul analizei de fotogramă  
(vezi Analiza unei fotograme), și aici lipsește tensiunea sau 
nervozitatea din jurul conflictului dintre iubirea Johankăi pentru 
grădina botanică și decizia primarului de a construi un nou oraș. 
Observăm macaraua – un simbol sugestiv pentru reconstrucție – 
din spatele geamului, în siguranța casei lui Johanka. Fata protes-
tează împotriva situației într-o manieră pașnică care se desfășoară, 
în mare parte, doar în imaginația ei. Modul în care capturează și 
distruge macaraua este foarte original, creativ și jucăuș. Suntem 
conștienți că acest lucru nu se întâmplă în realitatea poveștii, doar 
în imaginația personajului principal. La prima vedere, protestul 
pașnic, poetic al Johankăi nu poate schimba prea mult. Pe de altă 
parte, vorbim despre o experiență formativă puternică, evidentă 
care, fără îndoială, ar putea avea multe consecințe pentru viața 
reală potențială a copilului. Cu toții știm binecunoscuta zicală de-
spre bătaia unui fluture în Brazilia care poate declanșa o tornadă 
în Texas. Conștientizarea legăturilor este o cheie foarte importantă 
pentru înțelegerea personajelor pozitive din povestea noastră, în 
contrast direct cu personajul primarului Rýp care este definit de o 
perspectivă limitată care ignoră multe aspecte ale lumii. 

În lupta sa împotriva construirii noului oraș, Johanka este ajutată 
de propria ei imaginație și de metode vechi de animație care sunt 
folosite de mai multe ori în filmul live-action. Tehnica minunată de 
a crea un montaj în cadru prin reorientarea camerei de filmat de 
la un subiect la altul a fost folosită sistematic pentru prima dată în 
anii 1940. În multe momente, Tigrul albastru se întoarce la tehnici 
cinematografice foarte vechi și simple, la tradiția filmelor de ani-
mație sau pentru copii.

ANALIZA UNUI PLAN
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PALMA 
(Capitolul 8 - 15:33-18:15)

Context: 
Secvența de la școală este precedată de trei scene în care viziunile Johankăi se inten-
sifică. Când fuge de la școală la vechiul centru spa, Johanka vede pe perete o insulă 
animată. Dar Matyáš nu știe despre ce vorbește. În timp ce vorbește cu mama ei, seara, 
Johanka desenează un tigru albastru care cască și se culcă. În cele din urmă, o secvență 
scurtă de vis arată tigrul antropomorfizat, navigând pe lângă viaductul feroviar, într-o 
cadă de la spa, privind un ceas și închizând o lampă. Scena care urmează este crucială 
atât pentru film, cât și pentru cartea pe care acesta se bazează. Violența împotriva Jo-
hankăi strică echilibrul dintre lumea imaginației și realitate, iar povestea se transformă 
într-un basm. Totuși, doar în scena care urmează secvenței discutate, aflăm că tigrul nu 
este văzut doar de fată în imaginația ei, ci și de locuitorii orașului.

Descriere: 
Ne aflăm în școală. În primul plan, Johanka stă pe toaletă și citește. Auzim alte perso-
naje apropiindu-se.  Cel de-al doilea plan este de sus (Foto. 1) – camera trece din ca-
bină în spațiul public al vechilor toalete. O 
rază de lumină cade pe podeaua de piatră, 
sugerând o fereastră în dreapta. Colegii 
Johankăi se joacă cu pantofii ei și râd de 
ea. Ne întoarcem la Johanka care închide 
cartea și ascultă, concentrată. Fața ei nu 
arată dacă privește situația, nu departe de 
intimidare, cu nervozitate sau nu are nici 
un efect asupra ei. Din nou, camera se uită 
în jos spre toalete. Devine clar că Johanka 
este în toaleta băieților și că aceștia o amenință că nu o vor lăsa să iasă. Încearcă să 
intre pe sub ușă și să ajungă la ea. Sună clopoțelul și băieții se îndreaptă spre clasă. 
Încă se aude clopoțelul, copii se joacă pe coridor și severa supraveghetoare îi alungă. 
Urmează un plan lung de 20 de secunde în 
care Johanka iese din întuneric, departe de 
cameră și se duce spre lumina coridorului 
și a scărilor. Îi vedem silueta întunecată. 
Interiorul școlii este funcționalist. Este 
dominat de un perete de sticlă în stânga 
scărilor ceea ce creează o atmosferă lu-
minoasă, notabilă. Cadrul este dominat de 
podeaua de piatră în care se reflectă um-
brele personajelor (Foto. 2). Când Johanka 
o vede pe supraveghetoare, ea devine nesigură și încetinește. Copiii și profesorii merg 
spre clasele lor. Sunetul interminabil și neplăcut al clopoțelului se oprește la sfârșitul 

planului, când sunetul saboților lui Johan-
ka începe să domine. Într-un cadru scurt le 
vedem pe Johanka și pe supraveghetoare 
stând una lângă cealaltă cu peretele de 
sticlă pe fundal. Lângă Johanka, suprave-
ghetoare chiar pare masivă și impunătoare 
(Foto. 3). Supraveghetoarea o ceartă pe 
Johanka pentru pantofi – nu are pantofii 
de interior. Apoi vedem un dialog între ele 
în care camera se uită la Johanka de la ni-
velul ochilor supraveghetoarei (Foto. 4) și 
la supraveghetoare de la nivelul Johankăi. 
Acest fapt întărește și mai mult sentimen-
tul de dominare fizică a supraveghetoarei. 
Johanka o minte, spunându-i că saboții 
ei sunt pantofii de interior. Dar suprave-
ghetoarea nu acceptă. Când strigă „Ești 
o mincinoasă”, un dragon animat iese din 
turbanul acesteia. Johanka răspunde vi-
ziunii ei cu o laudă ironică pentru coafu-
ra supraveghetoarei. Aceasta nu reacțio-
nează la linguișiri și își continuă diatriba. 
Capul femeii se apropie de cameră și de 
Johanka, în afară de capetele de dragon, 
pe nări îi ies flăcări animate (Foto. 5). 
Dialogul se termină și supraveghetoarea 
o apucă de mână pe Johanka și o trage 
pe coridor. Personajele ies din cadru și se 
aude sunetul saboților și clinchetul cheilor 
supraveghetoarei. Suntem într-un vestiar, 
în subsolul școlii. Supraveghetoarea stă 
în fața unei plase metalice care desparte 
vestiarul de coridor și se uită la Johanka. 
Johanka se apleacă și își caută pantofii. 
Este văzută prin plasă, din perspectiva 
supraveghetoarei. Cu toate astea, pe mă-
sură ce apartul de filmat se focusează pe 
fată, percepem plasa ca pe o pată nec-
lară. Fără să ezite, Johanka continuă să 
mintă, selectând o pereche de pantofi și 
mințind-o pe supraveghetoare că sunt ai 
ei. Supraveghetoarea înfuriată nu o crede. 
Camera se retrage de pe ambele personaje 
și rămâne afară, într-o zonă din exteriorul 
vestiarului. Supraveghetoarea intră în ves-

ANALIZA UNEI SECVENȚE
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tiar, se îndreaptă spre Johanka și îi dă o 
palmă (Foto. 7). Johanka își acoperă nasul 
cu mâna deoarece sângerează. Suprave-
ghetoarea continuă să se poarte agresiv și 
o prinde pe Johanka de braț. Într-un plan 
de la nivelul podelei vedem o picătură de 
sânge căzută pe linoleum.  Apar picioarele 
personajelor. Camera se ridică încet și o ur-
mărește pe supraveghetoarea care pleacă, 
în timp ce o ține pe Johanka, o ceartă și o 
face să-ți țină capul pe spate. Personajele 
dispar în josul coridorului și atât imaginea, 
cât și sunetul devin neclare (Foto. 8). Ne 
aflăm într-o magazie a școlii. Camera este 
focalizată pe tavan, pe un corp de iluminat 
care face niște umbre circulare interesan-
te (Foto. 9). Camera de filmat se învârte 
de parcă ar fi într-un carusel, dar schimbă 
direcția și nu face un cerc complet. Muzi-
ca care include sunetele mării, creează un 
sentiment plăcut de intimitate, suspensie 
și odihnă. Se întâmplă ceva insignifiant, 
dar foarte ciudat – umbrele luminii se de-
spart. În următorul cadru descoperim că 
ne-am uitat la tavan prin ochii Johankăi 
care stă pe un scaun rotativ și se învârte 
(Foto. 10). Are un tampon în nas și se uită 
la tavan. La un moment dat ea se împinge 
și scaunul se învârte în cercuri. Camera 
continuă să privească fata de deasupra, 
de la un al treilea punct din stânga Johan-
kăi și din dreapta sursei de lumină. Muzica 
răspunde devenind mai dramatică (Foto. 
11). Aceasta este urmat de cadrul final al 
secvenței. Din nou ne uităm la tavan din 
perspectiva Johankăi, cu camera întorcân-
du-se în direcția scaunului care se învârte. 
Umbrele aruncate de lumina din tavan se 
multiplică și apare umbra unui tigru. Aces-
ta sare în direcția ferestrei închise (Foto. 
11). Întreaga secvență este filmată în 
nuanțe calde, lucru subliniat de îmbrăcă-
mintea personajelor (vezi Chestiuni de ci-
nema– Simbolismul culorilor).

Contrast și conflict
O scenă importantă în care diferența și conflictul dintre Johanka și lume se intensifică 
ridică tema contrastului la toate nivelurile. Compoziția precisă a luminii care utilizează 
contrastul dintre lumină și elementele întunecate ale planului joacă un rol crucial. Accentul 
este pus pe siluete aflate contra-lumină, pe umbre și reflecții. Motivul „barelor” se repetă 
în secvență – peretele de sticlă de lângă scara școlii, compus din mici blocuri de sticlă, 
și plasa de la vestiar subliniază disconfortul Johankăi în școală unde se simte îngrădită 
și constrânsă, făcând astfel tot ce este posibil pentru a nu se adapta sistemului. Violența 
este aratată de la distanță pentru a limita empatia spectatorilor. Rămâne în spatele bare-
lor, iar scena următoare oferă un sentiment de calm și o reîntoarcere la creativitate. 

Lumea copiilor și personajele adulte
În secvența examinată putem arăta, de asemenea, grafic abordările diferite ale regizorului 
Petr Oukropec asupra personajelor adulte și a copiilor. Dacă în cazul Johankăi se pune 
accent pe joc subtil și nuanțe simple ale vorbirii și limbajului corpului (de exemplu, în 
ezitarea ei când o vede pe supraveghetoare pe coridor), personajul adult al supraveghe-
toarei este portretizat mult mai puțin realist. Este o caricatură a profesorilor din propria 
noastră copilărie. Ea nu poate fi un personaj realist deoarece are prea mult din personajul 
unei babe din basme. Personajele adulte din Tigrul abastru sunt mereu portretizate într-o 
manieră fragmentară și aproape alb-negru. Acesta este și cazul părinților care sunt foarte 
apropiați de copii. Naratorul nostru este Johanka, prin ai cărui ochi vedem lumea încon-
jurătoare. Filmul nu dorește să surprindă o lume realistă, ci lumea prin ochii unui copil, 
cu recunoașterea orginalității și a imperfecțiunilor.
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REFLECTAT ÎN IMAGINI: 
O GRĂDINĂ MAGICĂ

Putem face numeroase asociații vizuale cu filmul Tigrul 
albastru. Motivul naturii, legat cu romantismul și arta 
naivă, este puternic, dar tradiția ilustrației cărților pentru 
copii joacă și ea un rol.

1 – O fotogramă din Tigrul albastru
2 – Henri Rosseau, Surprised!, 1891, National Gallery 
(Londra)
3 – Henri Rosseau, Femme en Rouge dans la Foret, c. 
1907, colecție privată
4 – Jiří Trnka, ilustrație din cartea Grădina / The Garden

IV – CORESPONDENȚE
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TIGRUL ALBASTRU, PRIMA ZI DE ȘCOALĂ ȘI LUMINIȚA
 
Există câteva conexiuni interesante și elemente împărtășite cu celelalte filme din colecția CinEd. Găsim o suprapunere 
tematică considerabilă și o abordare formală similară în scurtmetrajele Prima zi de școală / La Rentree des Classes și 
Luminița / Petite lumière. Prima zi de școală  a lui Jacques Rozier (Franța, 1953) este plasat în lumea rurală din Proven-
ce, în anii 1950. Tânărul erou René fuge în natură înainte de prima zi de școală. Fatima, protagonista din filmul lui Alain 
Gomis, Luminița (Franța, 2002), trăiește în lumea contemporană, în Dakar, și explorează lumea din jurul ei atât de intens 
că provoacă tensiuni cu familia ei.

LUMEA VĂZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR

Johanka, René și Fatima au o relație specifică cu realitatea pe care, datorită dorinței și imaginației lor, reușesc să o 
transforme. Lumea filmului este construită în așa fel încât să surprindă perspectiva subiectivă a unui copil. Nu este rea-
listă, ci stranie, fragmentară și specifică. Motivația clasică a personajelor și a răsturnărilor de situație este mai puțin im-
portantă ca atmosfera, sensibilitatea, umorul și scenele concentrate, orientate pe protagoniștii copii și pe împrejurimile 
lor. Unele personaje adulte – cum ar fi profesorul lui René care nu are nici o problemă cu faptul că tema lui a fost scrisă 
de un prieten adult – acționează atât de ciudat de parcă copiii ar visa. În toate cele trei filmele ajungem să cunoaștem în 
detaliu lumea copiilor. Acest spațiu este izbitor vizual și plin de personaje colorate, idiosincratice care sunt portretizate 
ca având o înțelegere umanistă asupra diversității umane.

Fatima, dar și Johanka și René descoperă în lumea lor ce le-a fost ascuns până acum. Fatima examinează în mod siste-
matic dacă există lumea chiar și cu ochii închiși, dacă există apă dacă noi nu o vedem sau nu o auzim. René evadează, în 
mod spontan, în lumea naturală, și se lasă cuprins cu entuziasm de aceasta. Și, ca o recompensă, natura i se descoperă 
și îi arată că sub luciul apei nu este doar ghiozdanul lui ud, ci și animale sălbatice. În sfârșit, Johanka descoperă o lume 
ascunsă datorită tigrului albastru care trăiește inițial doar în imaginația ei, luând diferite forme, doar pentru a deveni 
ulterior un pui de tigru real, mic, fără apărare, dar miraculos.

Toți cei trei eroi au personalități puternice și distincte care le exclud parțial din colectivititățile celorlalți copii. Johanka , 
Fatima și René sunt marcați de spontaneitatea lor și de incapacitatea de a se adapta sau de a acționa conform regulilor 
sau dorințelor părinților, profesorilor sau colegilor. În toate cele trei filmele, simțurile, cu care copiii comunică cu lumea 
din jur, joacă un rol important. Fatima experimentează cu văzul și auzul, și explorează lumea dincolo de ele. În călătoria 
lui, René absoarbe natura foarte spontan prin toate simțurile – văz, auz, atingere, gust și miros. Pentru Johanka văzul, 
prin care nu numai percep, dar și transformă realitatea, este cel mai important.

Os protagonistas infantis   
nos seus mundos:

DIALOGURI ÎNTRE FILME

Luminița / Petite lumière

Prima zi de școală/ Rentree des Classes

Tigrul albastru / The Blue Tiger
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 ÎNCREDERE ȘI CONFLICT

În toate cele trei filmele există cel puțin un adult cu care copiii păstrează o relație de 
prietenie. Aceștia sunt adulți care încă pot privi lumea prin ochii unui copil. René îl are 
pe Sissu, Fatima pe fratele ei, iar Johanka pe mama ei. Aceste relații sunt construite pe 
deschiderea personajelor adulte și pe înțelegerea lor, precum și pe încredere. Ștrenga-
rul René și eternele visătoare Fatima și Johanka, care încalcă regulile școlare, intră în 
situații conflictuale. Confruntările dintre René și profesor, Fatima și mama ei, Johanka și 
supraveghetoarea ne arată toți cei trei copii răspunzând cu aceeași rezistență, cutezanță 
și curaj de a înfrunta situația. Fatima și Johanka primesc palme ca pedeapsă. În ambele 
cazuri violența este portretizată cu ușurință pentru a arăta că copilul nu a fost afectat. Ur-
mează o perioadă de reconciliere. René și  Johanka au greutăți în a se adapta sistemului 
și fug de la școală. Ambele fugi oferă spațiu pentru contemplare și amânare.

După conflict:

PUTEREA IMAGINAȚIEI

Fatima și Johanka sunt de aceeași vârstă; una are 8 ani, cealaltă 9. Ambele au imaginații 
atât de bogate încât le complică relațiile cu cei din jurul lor. Johanka vede cum desenele 
ei prind viață și poate anima situații reale în mintea ei.

Fatima explorează lucrurile pe care lumea nu le poate vedea sau auzi într-un mod atât de 
detaliat și înțelege că imaginația ei poate cuceri realitatea – oamenii încep să se miște ca 
pe schiuri, iar mingi care se lovesc de ziduri pot fi auzite, dar nu văzute.

Ambele fete au locuri de basm unde se refugiază.  În cazul Fatimei este peisajul nordic 
al eschimoșilor despre care a citit în cărți. În cazul Johankăi este marea și insula ce 
servește drept casa tigrului albastru. Ambele vizitează aceste sanctuare datorită puterii 
imaginației lor.

Pe tărâmul imaginației:

Luminița / Petite lumière Luminița / Petite lumière

Tigrul albastru / The Blue Tiger Tigrul albastru / The Blue Tiger
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NATURA CA SPAȚIU AL LIBERTĂȚII

Johanka, René și Fatima iubesc natura și sunt strâns le-
gați de ea. Johanka luptă pentru protecția grădinii botanice 
care îi este casă. Ea are grijă de tigrul albastru bolnav, dar îi 
acceptă pe deplin independența.  René fuge în natură și se 
întoarce cu un animal sălbatic – un șarpe. În curând, însă, 
își dă seama că acesta nu aparține civilizației.  

 
La sfârșitul poveștilor, cei trei copii se găsesc în mediul 
natural. René duce șarpele înapoi în apă. Johanka vizi-
tează tigrul sălbatic pe insula lui, iar Fatima stă pe malul 
mării și se bucură de sunetele valurilor. Toți trei sunt le-
gați de elementul apei care este un simbol al indepen-
denței și distracției din timpul verii. 

Final fericit în natură:

     
  

Prima zi de școală / Rentree des Classes
Luminița / Petite lumière

Prima zi de școală / Rentree des Classes

Tigrul albastru / The Blue Tiger
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Cartea pe care o adaptează Tigrul albastru și pe care se bazează foarte mult în termeni 
de idei, se inspiră în mod conștient dintr-o serie de lucrări de literatură cehă și din lume 
pentru copii și tineri. La începutul cărții găsim următoarea notă dedicată pasiunii Johan-
kăi de a citi:

Jurnal de cititor J. G.

Emil și detectivii, Emil și cei trei gemeni, Eram cinci, Tintin pe Insula Neagră, Comoara 
din lacul de argint, Winnetou, Swallows și Amazons, Swallowdale, Vacanță de iarnă, Belle 
și Sebastian, Momo, Ronia, The Robber’s Daughter, Pippi Șosețica, Moominii, Hobitul, 
Cronicile din Narnia, Harry P.1, Roches și Bžunda 

Aceste cărți fac referință la cărțile pentru copii britanice, scandinave și germane foarte 
populare printre cititorii cehi și nu numai. Eroii acestor cărți, în mare parte copii, trec, mai 
mult sau mai puțin, prin aventuri realiste sau fantastice. Uneori ei înfruntă inamici specifi-
ci (hoțul lui Emil, fețele albe, naziștii etc). Temele comune sunt prietenia, apa sau marea, 
aventurile copiilor la țară sau, din contră, în mediul urban, precum și relațiile copiilor cu 
animalele (câini, lei etc). Este clar că autoarea, Tereza Horváthová, nu a ales titlurile enu-
merate întâmplător; mai degrabă datorită ideilor acestora care sunt legate de cartea ei.

GRĂDINA

Grădina botanică din Tigrul albastru  este casa protagoniștilor, un loc sigur, stabil și fru-
mos. Pe deasupra, grădina botanică se referă la grădina ca un laitmotiv popular al unui 
loc magic, sălbatic al naturii, călcat (nu doar) de copii, un loc unde imaginația copiilor 
devine realitate și un spațiu pe care oricine poate să-l părăsească. În literatura cehă, o 
carte importantă care conține acest motiv este Grădina de Jiří Trnka. Trnka, un artist 
vizual, ilustrator și un renumit creator de filme de animație și cu păpuși, a scris cartea și 
a ilustrat-o la începutul anilor 1960, un moment de dezgheț cultural și politic. A devenit 
o carte cult pentru generații de copii și părinții lor. Eroul colectiv este un grup de cinci 
băieți care se strecoară în grădină și o explorează. Locuitorii importanți ai grădinii includ 
un pitic bătrân, un motan țâfnos și o balenă atotștiutoare. Pentru Trnka grădina este un 
loc unde regulile obișnuite nu se aplică și o celebrare a imaginației și libertății copiilor.
Petr Oukropec confirmă inspirația directă a Grădinii lui Trnka, la două niveluri: “Grădina 
lui Trnka a fost o inspirație pentru noi. Este arhetipul grădinii magice în care ajung copiii și 
unde imaginația lor devine realitate. A doua inspirație a fost de natură practică. Procesul 
de alegere a locațiilor ne-a dus la casa și grădina lui Trnka deoarece, la un moment dat,  
am luat în considerare posibilitatea filmării chiar în acea locație.”2

 

1  Harry Potter.

2  Interviu de Tereza Dvořáková cu Peter Oukropec pentru CinEd, Prague, 5. 3. 2018.

TRAIECTORII: INSPIRAȚII LITERARE 

Ilustrație din cartea Grădina  

Intrarea în casa lui Trnka, în Košíře, Praga 
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TIGRUL

Dar, inspirația literară incontestabilă pentru Tigrul albastru este faimoasa carte din anii 
1950 a lui William Saroyan, Tigrul lui Tracy, care încă este foarte populară, în special prin-
tre cititorii tineri. Dacă ne uităm la ambele povești cu atenție găsim numeroase situații și 
teme similare între Tigrul albastru și Tigrul lui Tracy. Puiul de tigrul al lui Tracy este inițial 
tot o viziune care simbolizează imaginația băiețească, independența și o dorință de curaj. 
Tigrul lui, de asemenea, devine vizibil celorlalți după o perturbare a echilibrului în lumea 
eroului (ca și în cazul Johankăi, deși aici orașul se schimbă în timp, iar Tracy nu-și mai 
găsește vechii prieteni sau prietena). Tigrul seamănă panică în oraș, este rănit și se as-
cunde. Tigrul lui Tracy nu este atât de strâns legat de natură ca cel albastru. Dar după ce 
se recuperează, vindecă, de asemenea, miraculos și bolnavii mental de la instituție (la fel 
cum tigrul albastru afectează plantele din seră). Și plecarea tigrilor este foarte similară. 
În ambele cazuri, ei dispar dintr-un spațiu închis, plecând spre lumea unei alte realități 
deoarece protagoniștii cărții și filmului nu mai au nevoie de ei. 

În anii 60, autoarea și ilustratoarea britanică de origine germană Judith Kerr a revenit la 
subiectul unui tigru care ține companie bună unei fetițe în Tigrul care a venit la ceai, o 
carte de succes pentru copii mici. Pe lângă copii, această carte are și un personaj matern 
care, ca și mama Johankăi, acceptă fără uimire că este posibil ca un tigru să vină în vizită 
să bea ceaiul de ora 5. 

După cum știm, tigrul din filmul Johankăi pleacă pe o insulă. Atât în carte, cât și în film 
Johanka citește Swallowdale a lui Arthur Ransome. Acest clasic al literaturii pentru copii, 
publicat prima dată în UK, în 1931, cartografiază aventurile a două grupuri de frați în 
mediul rural englez. Un rol foarte important în carte este jucat de insula Pisica Sălbatică 
care îndeplinește un rol similar ca loc de refugiu, ca și grădina din cartea lui Trnka. Deși 
personajele lui Ransome sunt plasate într-un context realist, insula este un loc al intermi-
nabilelor jocuri de copii, plin de imaginație și încântare. În visele ei Johanka este inspirată 
de Swallowdale și vizitează insula Pisica Sălbatică, adică, insula tigrului albastru, cu cei 
dragi, la finalul filmului. 
  

LUPTA ÎMPOTRIVA NEOLIBERALISMULUI 

Putem găsi, de asemenea, o majoră sursă de inspirație pentru Tigrul albastru în valul de 
cărți pentru copii și tineri cu o ideologie de stânga ale cărui rădăcini pot fi urmărite până 
la cultura alternativă din anii 60-70. Un bun exemplu este Momo, 1973, a scriitorului 
german Michael Ende. Povestea unei fetițe speciale numită Momo care luptă Oamenii în 
Gri – hoți de timp – este un avertisment împotriva capitalismului în care oamenii pierd ce 
au mai de preț: valorile, tradițiile, pacea și timpul. Ca și Johanka, Momo locuiește într-un 
oraș mare cu un cartier nou care se tot extinde. Cu toate acestea, ea își petrece timpul 
într-un amfiteatru antic. Tot ca Johanka, ea nu se adaptează și găsește în ea curajul de 
a lupta împotriva răului care este mai puternic ca ea. Și în cartea lui Ende, copiii sunt cei 
care nu cedează așa ușor tentațiilor lumii moderne și, împreună cu Momo, emit un aver-
tisment adulților printr-o demonstrație. În cartea despre Momo găsim teme ecologice pu-
ternice, similare cu cele din Tigrul albastru. Salvarea omenirii se va face eliberând florile 
timpului pe care Oamenii în Gri le fură din inimile oamenilor. Momo are, de asemenea, un 
ajutor animal sub forma broaștei țestoase Cassiopeia. 
 

Flipbook Tigrul albastruSwallowdale

Demonstrația copiilor în filmul Momo  
(r. Johannes Schaaf, Germania de Vest – Italia 1986)

Tigrul lui Tracy

Momo   
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CRISTINA MOLES KAUPP, TIGRUL ALBASTRU3

AMINTIREA FILMELOR CEHE PENTRU COPII

În ceea ce privește portretizarea personajelor, abordarea și estetica, Tigrul albastru 
amintește de multe filme pentru copii din fosta Cehoslovacie care, dincolo de gen și 
având multe straturi, prezintă viețile copiilor, conflictele lor interne și ciocnirile cu adulții. 
Sunt filme care vorbesc tuturor grupelor de vârstă. Serialele de televiziune precum Pan 
Tau și vizitatorii, filme magice ca  Trei dorințe pentru Cenușăreasa (Tři oříšky pro po-
pelku, Václav Vorlíček, Cehoslovacia, 1973) sunt cunoscute pe plan internațional. Ele-
mente comice, fantastice și surrealiste creează aici un contrast cu lumea obișnuită în 
care autoritățile își pierd poziția. În aceeași tradiție este și regizorul  Petr Oukropec care 
folosește un stil narativ liniștit pentru a explora subiectul mediului urban în schimbare și 
amenințarea pierderii casei de către Johanka. Imaginea și montajul ilustrează cum văd 
copii lumea și spațiul urban. Cadre extreme ascendente evidențiază frecvent punctul lor 
de vedere. 

3  Cristina Moles Kaupp, Der blaue Tiger. Kinofenster.de, 11/2013, pg. 2–3. Accesibil online 
la https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1311/der-blaue-tiger-film/ 
(citat pe 1. 7. 2018).

FANTEZIE ȘI REALITATE

Dezvoltarea acțiunii este întreruptă în mod repetat de animații poetice. Lumina albă 
strălucitoare oferă plantelor și blanei tigrului o aură magică, cărți poștale și tapetul încep 
să prindă viață, iar visele Johankăi sunt ilustrate prin animație. Tigrul în sine nu este, 
precum în filmul lui Ang Lee, Viața lui Pi (SUA, 2012) generat pe calculator, ci real; regi-
zorul Oukropec a lucrat cu niște pui de tigru de câteva luni, a căror blană a fost colorată 
albastru în post-producție. 

FELINĂ MICĂ, UMBRĂ MARE 

Pentru multă vreme, umbrele mișcătoare și pasajele animate nu dezvăluie dimensiunea 
și puterea sinistrului tigru. Când Johanka descoperă animalul rănit într-un accident de 
mașină, ea este surprinsă și ușurată că tigrul este atât de mic și că are nevoie de pro-
tecție. Grija ei pentru tigru este răsplătită cu magie: peste noapte, grădina botanică se 
transformă într-o senzație cu noi plante exotice. În timp ce mass-media se concentrează 
pe acest eveniment și o campanie este lansată pentru salvarea grădinii, primarul con-
tinuă vânătoarea tigrului. El îl consideră o fiară sălbatică a cărui independență este o 
consecință a haosului din vechiul cartier. Este un simbol constant al vieții zgomotoase, 
colorate și dezordonate. Viața pulsează acolo, iar colțuri precum grădina botanică sau 
centrul spa abandonat subminează viața liberă. În schimb, noul oraș al primarului se 
mândrește cu arhitectură modernă, precum și cu străzi în care nu se poate ascunde 
nimeni, cu atât mai puțin un tigru. Fațadele de sticlă sunt o garanție a transparenței, a 
descreșterii libertății individuale al controlului discret asupra populației orașului. Cu toate 
acestea, regizorul Oukropec îl prezintă pe primar ca pe o caricatură, iar locuitorii orașului 
încetează treptat să creadă că sunt amenințați de o felină. Celelalte personaje adulte, 
prizoniere ale rutinei zilnice, sunt portretizate, de asemenea, într-o manieră burlească, 
distorsionată. Doar mama Johankăi intră într-un conflict serios împreună cu fiica ei.

JOHANKA – O VISĂTOARE CURAJOASĂ 

Ca un basm urban, Tigrul albastru nu ridică doar probleme legate de protecția anima-
lelor, plantelor și mediului. De asemenea, explorează modul în care pesrsonaje precum 
Johanka rămân în orașe planificate deja și în biotopuri sociale conformiste. Deși la prima 
vedere, este o fată de nouă ani care – spre deosebire de colegii ei – nu este interesată 
de modă, haine sau gadget-uri electronice. Dacă nu are ceas, își desenează unul; dese-
nul este activitatea ei preferată. Johanka este în largul ei înconjurată de animale, plante 
și haosul domestic al mamei ei. Imaginația ei bogată o ajută să depășească realitatea 
vieții cotidiene, făcând-o să vadă cele mai ciudate lucruri: dragoni otrăvitori în capul 
supraveghetoarei școlare, iar, în final, tigrul albastru. Mulțumită lui ea începe să-și folo-
sească imaginația ca pe o unealtă și armă. Când tigrul pleacă, Johanka nu este tristă. Ea 
a dobândit o nouă perspectivă asupra realității și știe că, prin empatie și imaginație, se 
poate lupta pentru a salva mediul în orice moment. 

RECEPTARE: SCHIMBÂND PĂRERI 



IV
 –

 C
O

R
E

S
P

O
N

D
E

N
Ț

E
28

ŠIMON ŠAFRÁNEK, TIGRUL ALBASTRU. CU DEBUTUL SĂU REGIZORAL 
PETR OUKROPEC NU TRATEAZĂ COPIII CA PE IDIOȚI 4

În timp ce vizionam Tigrul albastru am fost transportat în copilăria mea, într-o perioadă în 
care la televizor rula un serial Caracatița de la etajul al doilea și alte filme similare pentru 
copii care aveau o atmosferă unică, actorii combinați cu trucuri foarte bine executate 
și cumva totul era real. Când fetița din Tigrul albastru desenează o felină în caietul ei și 
curând prinde viață, am sentimentul că mă uit la unul din tigrii negri (sic) din acel serial. […]

COPIII ACȚIONEAZĂ CA ADULȚII

[…] Pentru un critic călit scenariul pare oarecum simplu, dar recunosc că nu am avut timp 
să mă plictisesc: copiii interpretează foarte credibil roluri de adulți. Acțiunea live este în 
mod constant însuflețit de secvențe animate. În Tigrul albastru designul și legătura cu 
actorii este la standard european. Ca și cum datorită companiei Negativ, o nouă școală 
de animație a  fost creată în Cehia, una mult mai originală decât efectele 3D generice de 
la Saxana și basmele de la televiziuni. Cu toate acestea, secvențele de acțiune ar merita 
o regie mai sofisticată. 

Pe de altă part, Oukropec triumfă datorită distribuției. Linda Votrubová strălucește în mod 
particular. Locația în  Karlín, Praga și pavilionul botanic oferă filmului, iluminat de culori 
bogate, o atmosferă care nu poate fi ștearsă. Și nu vei vedea tigrul albastru foarte ușor. 

4 Šimon Šafránek, Tigrul albastru. Cu debutul său regizoral Petr Oukropec nu tratează copiii 
ca pe idioți. Filmstage, Feb. 2012, pg. 49.



Aceste idei pentru activități pedagogice se bazează pe 
princiipile CinEd și urmăresc să aducă mai aproape Ti-
grul albastru copiilor începând cu vârsta de 6 ani. Anu-
mite bucăți, folosind întregul material metodologic, pot 
fi folositoare și pentru alte grupuri de vârstă. Filmul este 
făcut accesibil, într-un mod sensibil și intuitiv, cu sco-
pul de a îmbunătăți elementul receptiv al învățării. Scopul 
discuției nu este acela de a găsi răspunsuri clare, ci de a 
întări relația cu operele de artă, de a spori sensibilitatea 
la detalii, de a crește competențele de exprimare și capa-
citatea de a purta un dialog. Materialele pedagogice sunt 
legate de Fișa elevului, material destinat direct elevilor.  

ÎNAINTE DE VIZIONAREA FILMULUI
 
AFIȘELE DE FILM
Au fost create câteva afișe foarte diferite pentru film. Toa-
te au în comun câteva elemente (tigrul, culoarea albastră, 
date filmografice și logo-uri). În ce moduri diferă acestea 
și de ce? Evocă emoții și atmosfere diferite? Și ce ele-
mente specifice sunt folosite pentru a atinge acest lucru? 
Vezi capitolul Afișe.
SUNETELE FILMULUI 
Redați o scurtă bucată din soundtrackul original de la 
începutul filmului (001:00-02:25) studenților (sunete din 
sera grădinii botanice amestecate cu muzică, începutul 
convorbirii Johankăi cu un pește). Gândiți-vă cu elevii la 
ce ați auzit: sunete naturii? Ce sunete? Natură exotică și 
de ce? Voci? Animale? Ce animale? Muzică? Ce tipuri 
de sunete? Ce limbă se vorbește în film? Despre ce este 
filmul?

DUPĂ VIZIONAREA FILMULUI

CE AM VĂZUT ÎN FILM
Aveți discuții cu elevii despre ce au văzut în film. Repeta-
rea firului narativ și a principalelor motive.
• Discutăm cu elevii despre ce au văzut în film – cum 

a început, ce a urmat. În discuție, îi determinăm să 
descrie nu doar firul narativ, ci și emoțiile persona-
jelor principale, motivațiile acestora (de ce au făcut 
acele acțiuni) și atmosfera anumitor medii (sera, 
școala, strada). Discutăm cu copiii despre ce nu au 
înțeles, ce le-a plăcut în mod deosebit, și ce au găsit 

elevii. Lucrul cu dialogurile poate fi realizat în feluri 
diferite – educatorul poate discuta cu elevii despre 
conținutul interviului și semnificația acestuia în po-
vestea filmului, elevii pot interpreta ei aceste scene 
sau pot filma propriile dialoguri, adăuga muzică sau 
sunete, și apoi le pot compara cu originalul.

Lucrul cu sunete
• Redați elevilor o scurtă bucată din versiunea origi-

nală a soundtrack-ului de la începutul secvenței cu 
palma (15: 50-16: 25). Împreună încercați să vă dați 
seama de ce se aude – sunetul clopoțelului, alergat, 
dialoguri, sunetul saboților, vocea supraveghetoarei. 
Poate puteți răspunde împreună cu elevii la între-
barea cât de mari sunt spațiile în care sunetele și 
zgomotele pot fi auzite. Vezi secțiunea Analiza unei 
secvențe: Palma.

DESPRE FILM
Deși Tigrul albastru se întâmplă în prezent (este filmat în 
2012), conține multe elemente anacronice. În ce perioadă 
ar fi zis elevii că este plasat filmul și de ce? Ce teme 
ale filmului sunt demodate sau învechite și care sunt 
subiectele foarte actuale? În ce perioadă ar fi plasat elevii 
filmul dacă ar fi fost realizatorii lui și de ce? Ați schim-
ba povestea filmului sau alte elemente – mediul, hainele, 
tehnologia etc? Vezi secțiunea Chestiuni de cinema – 
Vechi și nou.

REALIZAREA UNUI AFIȘ DE FILM
Elevii aleg câteva fotograme din Tigrul albastru (kitul 
media al filmului poate fi găsit pe websiteul proiectului 
sau în  Spațiul tânărului spectator http://event.insti-
tutfrancais.com/cined).  Pe baza imaginilor selectate, 
un elev sau un grup de elevi creează propriul afiș de film. 
Tehnicile și formatul pot fi diferite – poate fi un desen sau 
o pictură clasică sau de format mare, un colaj, o ilustrație 
pe calculator etc.
Mai mult, educatorul îi poate îndruma pe elevi să se 
concentreze pe «culoare” (poster monocrom), „vechi / 
nou” (fundalul posterului), sau „natură versus oraș” (conți-
nutul și fundalul posterului). (Vezi Chestiuni de cinema)

interesant sau ciudat în film. Educatorul poate di-
recționa elevii să se gândească la anumite teme din 
materialul metodologic – vezi Focus sau Chestiuni 
de cinema.

IMAGINI ȘI CUVINTE CHEIE PENTRU FILM
Discuție asupra mediului filmului: orașul vechi vs. orașul nou
• Discuția sau atelierul se poate concentra pe dife-

rențele dintre orașul vechi și cartierul nou. De ce este 
așa? Ce sentimente invocă aceste două medii? Sunt 
aceste sentimente ambigue? Care sunt avantajele 
și dezavanatajele celor două lumi? Vezi secțiunea 
Chestiuni de cinema – Vechi și nou.

Discuție despre limitele fanteziei și realității
• Unele părți ale filmului reprezintă fantezia Johankăi, 

altele sunt prezentate ca fiind o lume fictivă reală. 
Lucrul cu elevii ar trebui să îi îndrume spre a se gândi 
la ce părți din filme sunt parte din imaginație și care 
realitate. În afară de această discuție, se pot crea 
sarcini pentru anumite bucăți specifice din film pen-
tru a implica și creativitatea copiilor. Vezi secțiunea 
Chestiuni de cinema – Tigru ascuns, tigru expus. 
Este, de asemenea, posibil să analizăm scena dist-
rugerii macaralei de către Johanka – vezi secțiunea 
Analiza unui plan: Distrugerea unei macarale.               

Basmele și lupta împotriva răului
• Putem spune că întreaga poveste este un basm în 

care binele luptă împotriva răului. Pe baza acestei 
idei, analizați care este binele și răul în film, și de ce 
elevii percep lucrurile așa. Ce anume ar fi fost diferit 
în film dacă ar fi fost un basm clasic. Povestea s-ar 
fi terminat la fel sau diferit? Elevii pot scrie propria 
poveste despre Tigrul albaastru sau pot realiza benzi 
desenate sau o imagine comună în grupuri. În ca-
zul unei discuții, ar putea fi interesant să se revină 
la finalul filmului și lăsați elevii să înțeleagă că acest 
final nu este neapărat un sfârșit fericit. Vezi secțiunea 
Focus.

• 
CE AM AUZIT ÎN FILM
Lucrul cu dialoguri
• Dialogurile din Fișa elevului sunt selectate pentru a 

sublinia din nou temele importante ale filmului, fiind 
în același timp deschise diferitelor forme de lucru cu 

V – ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE
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ANIMAȚIA UNEI FIGURI
Visele Johankăi apar în film ca animații. Aceasta este o 
tehnică foarte simplă, dar eficientă de animație care poa-
te fi realizată și la școală.

Elevii își creează propria marionetă urmând instrucțiu-
nile din Fișa elevului (de exemplu, un tigru sau orice alt 
personaj). Apoi, ei creează unul sau mai multe medii. În 
timpul lucrului la personaj și fundal, importanța alegerii și 
contextualizării utilizării culorilor individuale trebuie scos 
în evidență (contrast și aliniere în funcție de nevoile ani-
mației; vezi Chestiuni de cinema - Culorile).

Elevii trebuie încurajați să:
• Creeze un mediu specific vechi / nou pentru per-

sonajul animat. Mediul poate fi bazat pe propriile 
împrejurimi – ei pot găsi elemente vechi și noi în 
arhitectura propriului oraș și să le transforme într-un 
mediu pentru tigru (desen, colaj de fotografii etc.) – 
vezi Chestiuni de cinema – Vechi și nou; 

• Realizeze durata reală a mișcărilor (înțelegerea 
mișcării – viteza, dinamica și stilizarea – este o par-
te foarte importantă din înțelegerea unui film de 
animație).

• Lucrul pe filmul de animație poate fi făcut individu-
al sau în grup – grupurile pot anima diferite scene 
etc. Tehnologia folosită pentru animație depinde de 
posibilitățile fiecărei școli. Utilizarea unei camere 
digitale cu calitate bună conectată direct la un cal-
culator cu un software profesional de animație, un 
trepied, lumini și o masă de sticlă cu mai multe etaje 
ar fi resursele ideale. Dar se poate lucra și cu mi-
jloace mai modeste și ușor disponibile în prezent. 
Un film simplu de animație poate fi realizat cu un 
smartphone și câteva aplicații gratis (cum ar fi Stop 
Motion Studio) care sunt ușor de învățat de către 
educator și elevi. Animația simplă se realizează cu 
12 cadre pe secundă. 

REFLECȚII ALE IMAGINILOR
O comparație a imaginilor din Tigrul albastru cu alte 
exemple importante de artă și cu ilustrații pentru copii. 
Elevii găsesc similarități? Sunt și alte imagini pe care le 
asociază cu filmul? – vezi secțiunea Reflectat în imagini. 
Discutați cu elevii despre asemănările cu anumite opere 
de artă. Kitul media poate fi găsit pe websiteul proiectu-
lui sau în Spațiul tânărului spectator  http://event.in-
stitutfrancais.com/cined.  O asemenea discuție poate 
duce la motivele asemănărilor.

COMPARAȚII ÎNTRE FILME
Conflicte și dialoguri
Comparați împreună cu elevii Tigrul albastru cu alte filme 
CinEd, de exemplu Rentrèe des Classes și Petite lumière. 
Filmele sunt scurtmetraje așa că este posibil să vizionați 
unul din ele sau bucăți din ambele. Vă puteți concentra pe 
anumite părți și să le comparați cu Tigrul albastru:

• Scena conflictului
1. Conflictul Fatimei cu mama ei (Luminița 

00:35:30 – 00:36:20)
2. Conflictul Johankăi cu supraveghetoarea (Tigrul 

albastr 00:16:00 – 00:17:45)
• Discuția cu elevii poate fi condusă pe următoarele 

subiecte: Ce anume s-a întâmplat în scenă și de ce? 
De ce au fost copiii pedepsiți? 
1. Cum percep copiii această violență? Cum ar 

reacționa elevii într-o situație asemănătoare?
2. Ambele scene sunt filmate în așa fel ca specta-

torii să nu se implice prea mult. Cum au reușit 
regizorii celor două filme asta și de ce? (o unita-
te mare și camerele la distanță și în spatele unui 
obstacol în Tigrul albastru, iar stilizarea monta-
jului și calmarea ulterioară în Luminița)

•  O scenă de dialog cu un adult care poate privi lu-
mea prin ochii unui copil.
1. René îl roagă pe Sissu să îl ajute cu tema pe 

care, în final,  Sissu o face singur (Rentree des 
Classes 00:01:55 – 00:03:10)

2. Fratele Fatimei o întreabă unde vrea să se tre-
zească și apoi îi pune sunete din munți (Petite 
lumière 00:25:00 – 00:26:10)

3. Johanka și mama ei vorbesc despre ce face 
un tigru care se recuperează (The Blue Tiger 
00:58:55 – 00:59:45)

• Ce găsesc elevii interesant în aceste dialoguri? Cum 
se comportă diferit personajele adulte?  Cum reu-
șesc realizatorii să obțină sentimentul de încredere 
și intimitate între personaje?  (într-un moment de 
relaxare, comportament informal, comportament ne-
așteptat, umor și voioșie).

Vezi Dialoguri între filme: Tigrul albastru, Rentree des 
Classes și Petite lumière precum și Analiza unei sec-
vențe: Palma..

ARHETIPURI ȘI CONTEXTE FORMALE
Comparați împreună cu elevii Tigrul albastru cu alte filme 
importante din cinematografia mondială și cehă care au 
povești sau stiluri similare. Concentrați-vă pe asemănări, 
diferențe și motivele pentru interconexiunile motivaționa-
le sau formale.
• Un copil și prietenul său imaginar și real, dar și mi-

raculos – tigrul albastru al Johankăi este arătat în 
prima parte a filmului ca o fantezie. În cinemaul mon-
dial și cel ceh sunt multe povești similare. – Cunosc 
elevii vreunele din ele? Există lucruri pe care le au 
în comun eroii copii care au prieteni fantastici și 
miraculoși?  

• O combinație între acțiune jucată și animație  - acest 
proces a fost folosit în cinema de peste 100 de ani, 
iar în zilele erei digitale, acest lucru este un pro-
cedeu frecvent în majoritatea basmelor, poveștilor 
fantastice sau science fiction. Cunosc elevii și alte 
exemple care combină bucăți jucate și părți anima-
te? Pot elevii numi, după o singură vizionare a filmu-
lui, diverse tipuri de animație și le pot descrie? De 
ce a ales regizorul să animeze aceste scene? Dacă 
ar fi regizori ce bucăți animate ar schimba, cum le-ar 
realiza și de ce? 

Subiectele sunt descrise detaliat în secțiuni și în Inspirații.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Fotograme din Tigrul albastru: p. 4, 8, 9, 10, 12-14, 16-24.
Alte credite foto: p. 3 Afișe pentru Tigrul albastru © Negativ, Arina, Farbfilm Verleih / p. 6 Karel Smyczek, Jen si tak trochu písknout, 
1980 © Státní fond kinematografie / p. 6 Poze de la filmări pentru Tigrul albastru © Negativ / p. 7 Petr Oukropec, Ani ve snu!, 2016 © 
Negativ / p. 8 Tereza Horváthová – Juraj Horváth, book Modrý tygr, 2004 © Tereza Horváthová – Juraj Horváth / p. … Tereza Horváthová 
– Juraj Horváth, book Modrý tygr, 2004 @ Baobab / p. 10 Albert Lamorisse, Le ballon rouge, 1956 © Films Montsouris / p. 10 Jindřich 
Polák, Lucie, postrach ulice, 1984 © Státní fond kinematografie / p. 10 Lotte Reiniger, Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926 © 
Deutsches Filminstitut / p. 10 Karel Zeman, Čarodějův učeň, 1977 © Muzeum Karla Zemana – Národní filmový archiv / Peter Fischli – 
David Weiss, Der Lauf der Dinge, 1987 © Peter Fischli – David Weiss / p. 10 anonim, AMAZING!!! Chain Reactions, 2017 © open access 
/ p. 15 Sejgej Ejzenštějn, Бронено́сец «Потёмкин», 1926 © domeniul public / p. 15 Steven Spielberg, Schindler’s List, 1993 @ Amblin 
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