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CinEd şi-a asumat misiunea de a transmite a 7-a artă ca obiect cultural şi suport pentru a gândi lumea. În acest scop, 
s-a elaborat o pedagogie comună pornind de la o colecţie de filme din producţia ţărilor europene partenere în proiect. 
Abordarea se doreşte a fi una adaptată epocii noastre marcate de mutaţii rapide, majore şi continue în felul de a vedea, 
primi, difuza şi produce imaginile. Acestea din urmă pot fi vizionate pe o multitudine de ecrane: de la cel mai mare – cel 
al sălilor de cinema – la cele mai mici (până la smartphone-uri), trecând bineînţeles prin televiziune, computere şi tablete. 
Cinematograful este o artă încă tânără căreia i s-a prezis de câteva ori moartea; constatăm, evident, că nu este cazul. 

Aceste mutaţii au repercusiuni asupra cinematografului, de care trebuie să ţinem cont în transmiterea sa, mai ales de 
felul din ce în ce mai fragmentat de a viziona filmele în funcţie de diversele ecrane.  Publicaţiile CinEd propun şi susţin o 
pedagogie sensibilă şi inductivă, interactivă şi intuitivă, furnizând cunoaştere, instrumente de analiză şi posibilităţi de a 
stabili un dialog între imagini şi filme. Operele sunt privite la scări diferite, în ansamblul lor evident, dar şi pe fragmente 
şi în funcţie de diferitele temporalităţi – imagine fixă, plan, secvenţă. 

Broşurile  pedagogice ne invită să abordăm filmele cu libertate şi  supleţe; una dintre mizele majore este aceea de a 
înţelege imaginea cinematografică din multiple unghiuri: descrierea, etapă esenţială a oricărui demers analitic, capacita-
tea de a extrage şi selecta imaginile, de a le clasa, de a le compara, de a le confrunta – cele din filmele în cauză, precum şi 
altora specifice tuturor artelor de reprezentare şi povestire (fotografie, literatură, pictură, teatru, benzi-desenate...). Sco-
pul este ca imaginile să nu ne scape ci sttttă aibă sens; cinematograful este, din acest punct de vedere, o artă sintetică 
deosebit de preţioasă pentru a construi şi a consolida felul de a privi a generaţiilor de tineri.

  

I – INTRODUCERE

Autorul
Arnaud Hée predă analiză filmică la Fémis; critic de cinema (Bref, Images documentaires, Etudes, 
critikat.com), este membru al comitetului de selecţie la festivalul Entrevues Belfort şi colaborează cu 
profesorii şi elevii din diverse reţele de educaţie prin imagine din Franţa. 

Mulţumiri
Alain Gomis. 
Şi de asemenea Isabelle Bourdon, Nathalie Bourgeois, Mélodie Cholmé, Agnès Nordmann, Léna Rouxel.

Coordonare pedagogică: Cinemateca Franceză
Coordonare generală: Institutul Francez
Copyright:  / Institutul Francez

CINED: O COLECŢIE DE FILME,
O PEDAGOGIE A CINEMATOGRAFULUI

t

I - INTRODUCERE  P. 2-5

• CINED P. 2
• DE CE FILMUL, ASTĂZI? + FIŞE TEHNICE  P. 3
• MIZE P. 4-5

II - FILME  P. 6-12

• SINOPSIS P. 6
• AUTORII - JACQUES ROZIER ŞI ALAIN GOMIS: DOI 

ADEPŢI AI INTERSECȚIILOR (+ FILMOGRAFII)  P. 7-9
• FILIAŢII: PRIMA ZI DE ŞCOALĂ   P. 10
• MĂRTURII: ALAIN GOMIS EVOCĂ PETITE LUMIÈRE 

(LUMINIŢA)  P. 11-12

III - ANALIZE  P. 13-25

• ÎMPĂRŢIREA PE CAPITOLE  P. 13-14
• PROBLEMĂ CINEMATOGRAFICĂ: « A ARĂTA - A 

ASCUNDE »  P. 15-16
• PROBLEMĂ CINEMATOGRAFICĂ: SUNETE ŞI 

SONORITĂŢI  P. 16-17

ANALIZE...  ÎNCEPUTUL ŞCOLII  P. 18-23
• ANALIZA... UNEI FOTOGRAME - TRANSGRESIUNI  P. 18
• ANALIZA... UNUI PLAN – OPERA NATURII  P. 19
• ANALIZA... UNEI SECVENŢE – LIBERI?  P. 20-21

ANALIZE ... PETITE LUMIÈRE (LUMINIŢA)  P. 22-25
• ANALIZA... UNUI PLAN – OCTOMBRIE ŞI LUMINA P. 22
• ANALIZA... UNEI FOTOGRAME – LOCUL SPECTATORI-

LOR  P. 23
• ANALIZA... UNEI SECVENŢE – CÂND REALITATEA 

BASCULEAZĂ  P. 24-25

IV – CORESPONDENŢE  P. 26-29

• IMAGINI-RECUL: DE LA EXPERIMENTAREA PRIVIRII LA 
EXPERIENŢA SPECTATORULUI  P. 26

• PASARELE: LUMINI ŞI TUŞE IMPRESIONISTE  P. 27-29

V – ITINERARII PEDAGOGICE  P. 30-31

SUMAR



3
I - IN

T
R

O
D

U
C

E
R

E

DE CE FILMUL, ASTĂZI ?

René, într-un sat provensal din anii 1950, şi Fatima, în Dakarul zilelor noastre: Petite lumière (Luminiţa)  şi Rentrée des 
classes (Prima zi de şcoală) pot părea, la prima vedere, îndepărtaţi în spaţiu şi timp. Dar aceasta este una dintre puterile 
speciale ale cinema-ului, aceea de a-l face pe spectator să se deplaseze abolind în acelaşi timp al teritatea. Astfel, în cur-
sul acestei şedinţe, spectatorul va fi René apoi Fatima; va fi proiectat într-o mică localitate din sudul Franţei, în mijlocul 
unei naturi luxuriante, apoi în capitala Senegalului unde se vorbeşte Wolof.

Tema filmelor este de a ne pune în prezenţa acestor personaje de copii pentru a împărtăşi viziunea lor asupra lumii. Viziu-
nea acestora pe cât este de specială, pare a fi tot atât de logică şi rezonabilă ca şi cea a adulţilor, fără îndoială pentru 
că este marcată de o deosebită putere de convingere comunicativă. Se utilizează adesea calificativul „la înălţimea unui 
copil„ pentru a formula o judecată  pozitivă asupra filmelor despre această vârstă; fără îndoială este şi cazul nostru, dar 
Jacques Rozier şi Alain Gomis ne oferă mai mult decât atât. Filmele se deschid cu forţă către viaţa interioară a perso-
najelor, ceea ce trece prin simţuri (văzul, auzul, pipăitul) şi expunerea unor subiectivităţi pline de fantezie şi îndrăzneală, 
ale unor teritorii ale imaginarului care dialoghează fertil între două continente şi două epoci. Ni s-a părut deosebit de 
util şi generos să propunem aceste elogii ale sensibilităţii şi insolenţei, care se constituie şi într-o frumoasă definiţie a 
cinematografului. 

EDITORIAL FIȘA  TEHNICĂ

Titlu original: Rentrée des classes (Prima zi de şcoală)
An: 1955
Durata: 22 min
Format: alb-negru – 1:33 – 35mm – 2 min 40 
Țară: Franța

Regia: Jacques Rozier
Scenariul: Michèle O’Glor y Jacques Rozier 
Producția: Pierre Neurisse, del Groupe des trente  
și Dovidis-Film
Muzica originală: Darius Mihaud
Imagine: René Mathelin
Montaj: Michèle David y Raymonde Nevers 
Sunet: Jean Duguet, Jean Pouleau

Interpretare: René Boglio (René), Marius Sumian (Susu), 
profesorul și locuitorii din Correns (ca ei înșiși)

Titlu original: Petite lumière (Luminiţa)
An: 2002
Durata: 15 min
Format: în colori – 1:85 – Super 16 – Dolby SR – 15 min 
Țară: Franța

Sceenariul și regia: Alain Gomis 
Producția: Mille et Une Production 
Muzica originală: Patrice Gomis y Constance Barrès 
Imagine: Aurélien Devaux 
Montaj: Fabrice Rouaud 
Sunet: Alioune Mbow

Interpretare: Assy Fall (Fatima), Djolof Mbengue (Alloune), 
Thierno Ndiaye Doss (tatăl), Awa Mbaye (mama) 
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Simţurile 
şi percepţia

Imaginar 
şi oniric

Tensiuni 
şi adulţii

Interioritate şi 
subiectivitate

Despre copii şi 
despre fiinţe

Despre priviri şi 
puncte de vedere
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Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) 

În Piaţa Publică din Correns, un sătuc din Provenţa, se anunţă începerea şcolii. René 
este panicat deoarece nu şi-a terminat încă temele dar, din fericire, se poate baza pe 
ajutorul bătrânului Susu care munceşte la vie. Soseşte ziua când începe şcoala: pe 
drumul către şcoală, provocat de un camarad, René îşi aruncă ghiozdanul peste pod, 
în râu; atunci se hotărăşte să se aventureze în râu şi în pădure. Ajuns în sânul naturii 
observă, ascultă, pare a se rătăci înainte de a-şi găsi, din întâmplare, ghiozdanul. Mai 
profită de moment, întins în apă, iar apoi o ia pe drumul spre casă, capturând în trecere 
un şarpe de apă. René mai întârzie, se lasă dus de cursul apei şi ajunge înapoi în sat 
aproape prin spălătoria de pe râu1(v. nota de mai jos). Întorcându-se la şcoală în timpul 
recreaţiei, este certat de învăţător. Odată ajuns în sala de clasă, ascunde reptila în 
caietul colegului care îl provocase să-şi arunce ghiozdanul. Învăţătorul îi verifică temele: 
ghiozdanul îi este plin de apă, iar răspunsurile complet fanteziste. Băiatul porneşte în 
căutarea prietenului său, bătrânul Susu, răspunzător pentru toate aceste greşeli şi care 
este invitat de învăţător să ia loc în sala de clasă. Colegul lui René îşi deschide caietul, 
lăsând să scape în acest fel şarpele; în acest moment panica pune stăpânire pe toată 
clasa: toţi elevii o iau la fugă ţipând. René recuperează animalul şi se hotărăşte să-i dea 
drumul. E fugărit pe uliţele satului de colegi, scapă de ei şi se întoarce la râu. În albia 
cursului de apă, redă reptila elementului său natural privind-o cum se îndepărtează.

  1 lavoar - loc special amenajat pentru spălarea rufelor (nota tr)

DESPRE COPII ŞI DESPRE FIINŢE

Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) şi Petite lumière 
(Luminiţa) sunt mai mult decât nişte filme despre copilărie, 
sunt filme în copilărie; este vorba aici despre identificarea cu 
această vârstă pentru ca spectatorul să intre în comunicare 
directă cu ei, mai ales făcându-ne să simţim forţa convinge-
rilor şi a credinţelor pe care le au. Atât René cât şi Fatima 
sunt imagini ale copilăriei, sunt văzuţi în primul rând ca fiinţe 
depline.

DESPRE PRIVIRI ŞI PUNCTE DE VEDERE

Printre mijloacele folosite pentru a-l proiecta pe spectator în 
chiar inima copilăriei, privirea ocupă de departe locul cel mai 
important în ambele filme; îi vedem pe René şi Fatima experi-
mentând o lume pe care adesea o percepem prin intermediul 
privirii lor. Prin intermediul punctelor lor de vedere, ne regăsim 
mai aproape de raportul lor cu lumea. 

SIMŢURILE ŞI PERCEPŢIA

Cele două filme reprezintă, de asemenea, experienţe 
senzoriale care participă pe deplin la iniţierea trăită de copii. 
Văzul şi auzul ocupă un loc important, iar cineaştii şi-au 
construit filmele pentru a transmite tocmai această percepţie. 
Simţul tactil este şi el convocat: lumina şi apa pe piele, căldura 
şi frigul amplifică sensibilitatea personajelor. 

INTERIORITATE ŞI SUBIECTIVITATE

Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) şi Petite lumière 
(Luminiţa) se prezintă ca experienţe interioare extrem de 
intense. Ambele filme folosesc diferitele mijloace pe care 
le oferă cinematograful pentru a ne plasa în prezenţa 
subiectivităţii personajelor, mai ales printr-un joc de voce in şi 
voce off, dar şi prin procesarea  sonoră şi muzicală. 

MIZE

SINOPSIS

TENSIUNI ŞI ADULŢII

Dacă copiii sunt adesea singuri, în lumea lor, adulţii intră 
uneori în câmpul ambelor filme. Unii dintre ei sunt aliaţi, alţii 
reprezintă ordinea şi vor să readucă personajele la realitate 
şi raţiune. Ambele personaje sunt astfel prinse în câmpuri de 
tensiuni pe care le resimt şi le înfruntă cu mijloacele lor de 
copii.  

IMAGINAR ŞI ONIRIC

Fatima şi René întreţin un raport foarte special cu realitatea; 
într-un anume fel ei înţeleg să o supună dorinţelor şi 
imaginarului lor. Personajele evadează prin imaginar şi 
vehiculează o dorinţă de subversiune, fabricându-şi astfel 
propria realitate. Şi unul şi celălalt cunosc reîntoarceri la 
ordine mai mult sau mai puţin brutale. 

Petite lumière (Luminiţa)2

Dakar, Sénégal. Fatima, o fetiţă de 8 ani, observă cu atenţie lumina care se aprinde 
şi se stinge atunci când deschide şi închide uşa frigiderului. Oare frigiderul rămâne 
aprins când se închide uşa? Această primă întrebare declanşează o serie de întrebări 
mai vaste asupra existenţei şi a lumii. Fatima începe să privească şi să asculte altfel tot 
ceea ce o înconjoară: zgomotele oraşului, trecătorii din stradă, dar şi pe cei apropiaţi 
care nu-i înţeleg întotdeauna visările. Ea închide ochii şi se întreabă dacă oamenii mai 
există atunci când ea nu-i vede. Ascultă zgomotele din jurul ei şi, prin simpla putere a 
imaginaţiei sale, le amestecă cu alte sunete, inventate de ea. Cartea sa, care relatează 
povestea unui eschimos, îi dă idei: alunecând pe nisip, se imaginează pe o sanie, apoi, 
ascunsă sub un cearceaf alb, se crede sub o banchiză. Sfârşeşte prin a dezlega mis-
terul frigiderului, descoperindu-i întrerupătorul. Dar jocurile sale fanteziste şi întrebările 
metafizice îi agasează familia şi Fatima încasează o serie întreagă de palme. Dar asta nu 
îi stă în cale. Continuă să observe şi să interogheze din priviri tot ceea ce o înconjoară: 
un garaj de automobil, un muncitor, un bec, soarele... În fine, după ce a visat-o şi a tot 
auzit vorbindu-se de ea, ajunge la mare.

2 Sinopsis extras dintr-o broşură pedagogică franceză din dispozitivul „Şcoala şi 
cinematograful„:  http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/54808
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JACQUES ROZIER ȘI ALAIN GOMIS: DOI ADEPŢI AI INTERSECȚIILOR

Pe cât de diferite sunt epocile cărora le aparţin şi personalităţile lor, Jacques Rozier şi Alain 
Gomis se disting prin originalitatea parcursului personal în peisajul cinematografiei franceze.  

JACQUES ROZIER: INDEPENDENŢA CU ORICE PREŢ

Jacques Rozier, născut în 1929, a urmat într-o primă fază toate etapele tradiţionale ale 
uceniciei cinematografice, în contextul francez al anilor 1950. În 1954 este licenţiat al 
IDHEC (Institutul de studii superioare cinematografice, devenit La Fémis în 1988) şi, 
conform normelor în vigoare în epocă, ocupă posturi de stagiar sau de asistent, în timp 
ce în paralel lucrează la televiziune. Printre aceste experienţe, rolul de asistent al lui Jean 
Renoir la filmările pentru French cancan (1955) este fundamental; influenţa lui Renoir e 
evidentă în Rentrée des classes (cf. Lumini şi tuşe impresioniste pg 27-29). Acest film 
reprezintă prelungirea şi împlinirea filmului său de sfârşit de studii de la IDHEC, cu ocazia 
căruia filmează primele imagini din acest scurt metraj a cărui tonalitate şi metodă – filmare 
în echipă uşoară, în exterior, cu actori neprofesionişti – trasează câteva dintre liniile de 
forţă ale viitorului Nou Val. 

După copilăria din Rentrée des classes, debutul operei sale revelează un talent de portretist 
al tineretului, mai întâi cu  Blue jeans (1958), o comedie crudă despre vârsta adolescenţei 
şi seducţia estivală. Dacă Jacques Rozier nu a fost direct legat de grupul de la Cahiers du 
cinéma care a constituit centrul de gravitaţie al Noului Val, el îi este îndeaproape asociat şi 
a fost mereu apărat cu înverşunare de membrii acestui grup. Jean-Luc Godard a scris un 
elogiu la Blue jeans, care a avut dreptul la o prezentare în sălile de cinema în prima parte a 
programului Oh ! Qué mambo de John Berry (1956). Godard1 şi François Truffaut îl sprijină 
în trecerea spre lung metraj prezentându-i-l pe producătorul Georges de Beauregard. 
Adieu Philippine (1963) pune în lumină problemele pe care le avea Rozier cu industria: 
Beauregard demarează producţia, dar nu o termină din cauza întârzierilor acumulate de 
film dar şi din cauza unor metode aventuroase, dacă nu chiar extravagante – o parte a 
filmărilor, de exemplu, a avut loc în Corsica, într-o zonă accesibilă doar călare pe catâri. 

Adieu Philippine a fost terminat mulţumită faptului că un grup de prieteni au răscumpărat 
drepturile; filmul constituie o piatră de hotar în istoria Noului Val la fel ca şi un minunat 
portret al tineretului din anii 1960 pe fondul războiului din Algeria – care era pe atunci un 
subiect tabu în Franţa. Cu acest prim lung metraj ia naştere „paradoxul Rozier”: apariţia 
unui cineast major dar cu un stil de lucru – mai ales prin incapacitatea sa de a prezenta un 
scenariu terminat producătorilor – care îl va face să ocupe un loc de marginal în peisajul 
cinematografiei francez, cu atât mai mult cu cât filmele sale vor fi eşecuri comerciale. Va 
reuşi totuşi să finalizeze trei lung metraje în timp ce Fifi Martingale, prezentat la Mostra 
de la Veneţia în 2001, nu a fost niciodată prezentat în cinematografe şi nici la televizor (pe 
canalul Canal +, producătorul) decât la ore târzii. Filmările la ultimul său proiect au fost 
întrerupte în 2007, la doar un an de la începere.

Proiecte finalizate – Du côté d'Orouët (În partea dinspre d’Orouët) (1973), Les naufragés de 
l'île de la Tortue (Naufragiaţii din insula Tortuga)(1976) şi Maine-Océan(1986) – reprezintă 

1 Rozier va filma, de asemenea, la filmările pentru Mépris (Dispreţul) a lui Godard două scurt metraje: 
Paparazzi şi Le Parti des choses

reuşite artistice, mergând pe linia unui comic singular, marcat de dragoste pentru perso-
najele sale diletante şi neîndemânatice – Rozier îl descoperă pe actorul Bernard Menez 
în Du côté d'Orouët, pe care îl vom regăsi în Maine-Océan. Acest tip de cinema inclasa-
bil este definit de criticul Jacques Mandelbaum astfel: „Gustul călătoriei şi al vacanţei, 
recurenţa apei şi a insulelor, un sens acut al duratei, înclinaţia pentru genurile şi actorii 
populari, hibridarea documentarului şi a ficţiunii, improvizaţia şi schimbările de direcţie 
ridicate la rang de artă marchează într-o manieră de neşters acest cinema care procură, 
ca niciun altul, senzaţia veselă şi melancolică în acelaşi timp,  de graţie a existenţei şi 
fragilitate a clipei.” 2

2 Le Monde, 1  septembrie 2001.

FILMOGRAFIA

JACQUES ROZIER 

Scurt metraje: 
Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) (1955)
Blue jeans (1958)
Paparazzi (1964)
Le parti pris des choses (1964)
Nono Nenesse (1976)

Lungi: 
Adieu Philippine (1963)
Du côté d'Orouët  (În partea dinspre Orouët) (1973)
Les naufragés de l'île de la Tortue (Naufragiaţii din insula Tortuga) (1976)
Maine Océan (1986) 
Fifi Martingale (2001) 
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ALAIN GOMIS: ITINERARII ALTERNATIVE

Cineastul despre originile sale, primul raport cu cinematograful şi cultura în general:  
„M-am născut în Franţa, provin dintr-un cartier popular, tatăl meu era muncitor iar mama 
funcţionară, am crescut într-o periferie. Am descoperit literatura destul de târziu. Prea 
visător, evadam, aveam nevoie de luni de zile pentru a termina o carte [...] Poate că cine-
matograful mi s-a părut mai accesibil.” 3 Parcursul lui Gomis, născut în 1972, se delineează 
astfel printr-o dimensiune mai degrabă autodidactă. Gustul pentru cinema se manifestă la 
el de timpuriu, mai cu seamă prin intermediul televiziunii. Şcoala a jucat de asemenea un 
rol decisiv: „[…] îmi amintesc de mai multe proiecţii, într-un fel de mare sală de mese. Era 
o atmosferă de-a dreptul magică pentru că veneau acolo cu un aparat de proiecţie de 35 
mm, iar spaţiul cotidian niţel rebarbativ al şcolii devenea un spaţiu incredibil [...].” 4 Gomis 
evocă cu această ocazie amintirea Crinului alb al lui Albert Lamorisse, a Săgeţii rupte a lui 
Delmer Daves, dar mai ales cea a unui film fondator: Gosses de Tokyo (Puştii din Tokyo) de 
Yasujirô Ozu (cf. Mărturii pg 11-12). 

Proiectul de a se îndrepta spre cinema s-a precizat din chiar anii de liceu. Născut în Franţa 
dintr-un tată senegalez şi o mamă franţuzoaică, traiectoria lui Alain Gomis este mărturia 
unei Franţe amestecate, provenind din mediile populare pentru care accesul la studiile 
şcolilor de prestigiu se dovedeşte a fi dificil – lipsesc concursurile de admitere la institutele 
Louis Lumière şi La Fémis5. Se va înscrie prin urmare la universitatea de Studii cinema-
tografice, se specializează în scenariu şi începe de atunci să realizeze filme în condiţii de 
amatori, după ce îşi cumpără un mic aparat de filmat digital. Lucrarea de la Masteratul de 
Studii cinematografice va deveni primul său lung metraj: L'Afrance (2001). O producătoare 
de la o societate unde efectuează un stagiu este entuziasmată de scenariu care începe 
astfel să fie finanţat: „Cred că am 26 de ani la această dată, vin de nicăieri, nu cunosc pe 
nimeni. Nu înţeleg prea bine ce se petrece, dar o fac. Şi descopăr tot ceea ce înseamnă un 
film, în termeni de producţie, de distribuţie.” 6 L'Afrance a fost realizat cu puţini bani însă a 
fost remarcat la festivaluri (selecţia ACID la Cannes, la Festivalul de film de la Locarno unde 
primeşte Leopardul de argint) precum şi de critică. 

Una dintre particularităţile parcursului lui Alain Gomis este că, după scurt metrajul Tour-
billons (Vârtejuri) (1999), a trecut foarte repede şi la o vârstă foarte tânără, la lung metraj. 
Petite lumière (Luminiţa) (2003) constituie o trecere prin scurt metraj după L'Afrance, ur-
mat de un al doilea, Ahmed  (2006, al cărui scenariu a fost scris de un elev, pe atunci 
liceean). Alain Gomis semnează apoi două lung metraje: Andalucia (2007) şi Aujourd'hui 
(Astăzi) (2012). Această filmografie descrie un imaginar cosmopolit într-un cinematograf 
francez care rămâne nereprezentativ pentru amestecul rasial al populaţiei – Petite lumière 
(Luminiţa) şi Aujourd'hui (Astăzi) au fost filmate la Dakar, L'Afrance şi Andalucia în cea 
mai mare parte în Franţa punând însă în scenă diversitatea socială. Revin fără încetare 
interacţiunile între interioritatea personajelor şi mediul lor, problematica evadării prin ima-
ginar în faţa variilor condiţionări

3 Répliques, nr 1, iarna 2012, p 27.

4 Ibid.

5 Şcoala naţională superioară a meseriilor de imagine şi sunet. Semnalăm că în Franţa, studiile 
superioare se împart  între „marile şcoli” foarte selective şi universităţile ceva mai populare.

6 Répliques, p 28.

Alain Gomis la filmările de la Petite lumière (Luminiţa)

FILMOGRAFIA 

ALAIN GOMIS

Scurt metraje: 
Tourbillons (Vârtejuri) (1999)
Petite lumière (Luminiţa) (2003)
Ahmed (2006)  

Lungi: 
L'Afrance (2001)
Andalucia (2008)
Aujourd'hui (2013) 
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Este considerat ca scurt metraj un film care are o durată inferioară unei ore. Dacă acesta 
rămâne în primul rând, la fel ca şi în alte părţi, un teren de ucenicie pentru tinerii cineaşti, 
trebuie să ţinem cont şi de faptul că unele dintre marile filme ale istoriei din cinematograful 
francez aparţin acestui format. Şi într-adevăr, putem cita titluri marcante şi influente cum 
ar fi À propos de Nice (Despre Nisa) (1930) şi Zéro de conduite (Nota zero la purtare) (1933) 
de Jean Vigo,  Nuit et Brouillard (Noapte şi ceaţă) (1955) de Alain Resnais,  La première nuit 
(Prima noapte) (1958) de Georges Franju, La Jetée (Cheiul) (1962) de Chris Marker... Într-o 
artă industrială cum este cinematograful, condiţia scurt metrajului se rămâne totuşi fragilă; 
fie că s-a născut sub această formă cu vizualizările/ vizionările: vederile lui Lumière sau 
tablourile lui Georges Méliès, formatul lung a devenit în Franţa, la fel ca şi în alte părți, norma 
comercială începând din anii 1920. 

Industria cinematografică franceză este de multă vreme reglementată de autorităţi şi, cât 
priveşte formatul scurt, au fost adoptate diferite politici. Din 1940 până în 1953, legea impune 
proiectarea unui scurt metraj în deschiderea şedinţelor şi stabileşte o remuneraţie direct 
proporţională cu încasările. Ceea ce evident favorizează şi protejează economia scurt metra-
jului, până la momentul în care aceste dispoziţii au fost suprimate în august 1953 prin două 
legi: obligaţia de a deschide vizionările din sălile de spectacol este abolită şi se instituie o 
primă de calitate – trebuie să semnalăm faptul că filmele de scurt metraj, majoritar didactice 
şi adesea publicitare, se situau pe ansamblu la un nivel artistic foarte scăzut. A urmat o 
mobilizare coordonată de „Grupul celor treizeci”, un colectiv unde îi putem întâlni în primul 
rând pe Georges Franju, Jacques Demy, Chris Marker, Jean Painlevé sau Alain Resnais. 
Obiectivul este de a apăra interesele filmului de scurt metraj, asigurându-i în acelaşi timp 
calitatea artistică, spiritul de cercetare şi independenţa. Rentrée des classes (Prima zi de 
şcoală) se înscrie perfect în acest context deoarece este coprodus de „Grupul celor treizeci”. 
Ca urmare a tuturor acestor evenimente, iau fiinţă Zilele internaţionale ale filmului de scurt 
metraj din Tours (1955-1971), care se va dovedi un valoros laborator cinematografic, cu reală 
strălucire. Cu ocazia acestui festival, pe care îl urmărea de altfel pentru săptămânalul Arts,  
Jean-Luc Godard a descoperit Blue jeans de Jacques Rozier în 1956. 

În ciuda numeroaselor excepţii şi experienţe de difuzare, filmul scurt nu şi-a mai găsit în săli 
un loc la înălţimea celui pe care îl avea în anii 1940 şi 1950, prezenţa sa ţinând astăzi de o 
difuzare mai curând alternativă. Cu toate acestea,  vizibilitatea este asigurată de numeroase 
festivaluri dintre care unele, specializate în acest format, sunt întâlniri extrem de populare în 
Franţa. De exemplu, Festivalul internaţional al filmului de scurt metraj de la Clermont-Ferrand; 
creat în 1982, adună astăzi mai mult de 150 000 spectatori într-o singură săptămână. Nume-
roase manifestări de acest tip demonstrează dinamismul formatului, cum ar fi Côté court (De 
partea scurtului) la Pantin (unde Petite lumière a fost selecţionat şi recompensat în 2003), 
Festivalul european al filmului de scurt metraj la Brest sau, în fine, Festival european al filmu-
lui de mediu metraj de la Brive. 

Apărarea acestui format este de asemenea instituţionalizată, dat fiind că Agenţia filmului 
de scurt metraj lucrează în acest sens din 1983. Subvenţionată din fonduri publice, este 
o asociaţie responsabilă pentru promovarea şi difuzarea formatului de scurt metraj în 
săli dar şi în mediateci, centre culturale, asociaţii, pornind de la un vast catalog de peste  
10 000 filme. Privitor la acţiunea sa de difuzare în sălile de cinema, aceasta se realizează prin 
intermediul RADI, o reţea care are 300 de săli şi propune vizionări care să asocieze un scurt 
metraj cu proiecţia de lung metraje. Agenţia de scurt metraj lucrează de asemenea pornind 
de la fondurile proprii pentru educarea prin imagine, în special prin intermediul atelierelor de 
programare; este conectată la numeroase festivaluri şi publică revista Bref. 

CONTEXTE: CÂTEVA REPERE DESPRE SCURT 
METRAJE ÎN FRANȚA
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FILIAŢII: RENTRÉE DES CLASSES

Zéro de conduite

(Jean Vigo, 1933)

Zéro de conduite 

(Jean Vigo, 1933)

Rentrée des classes (1956)

Rentrée des classes (1956)

ZÉRO DE CONDUITE (NOTA ZERO LA PURTARE) DE JEAN VIGO

Această filiaţie este cât se poate de conştientă, Zéro de conduite (Nota zero la purtare, 
1933) fiind un elogiu usturător  şi oniric al lipsei de obedienţă şi a dezordinii în mediul 
şcolar, faţă de care Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) reprezintă, cu două decenii 
mai târziu, un film geamăn într-o anumită măsură. Jacques Rozier i-a consacrat chiar şi un 
documentar lui Jean Vigo în seria „Cineaşti ai timpului nostru” în 1964. 

FRANÇOIS TRUFFAUT ŞI COPILĂRIA

Truffaut a fost un mare apărător a lui de Rozier, în care a recunoscut un precursor al Nou-
lui Val, filmografia sa fiind profund marcată de figura copilăriei.

DOI VERI DIN AMERICA AI LUI RENÉ

   Le petit fugitif (Micuţul fugar) 
(Ray Ashley şi Morris Engel, 1953)

Louisiana story
(Robert Flaherty, 1948)

Rentrée des classes (1956)

Les 400 coups  
(François Truffaut, 1959)

Rentrée des classes (1956) L’argent de poche 
(François Truffaut, 1976)

Rentrée des classes (1956)Les mistons 
(François Truffaut, 1957)

 L’enfant sauvage  
(François Truffaut, 1969)
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EDUCAŢIA PRIN CINEMA 

„Am o amintire foarte pregnantă: Într-o zi la şcoală m-au dus să văd Gosses de Tokyo 
(Puştii din Tokyo, 1932) de Yasujirô Ozu, şi a rămas pentru o întâlnire fundamentală. A 
fost ceva extraordinar în viaţa mea să mă regăsesc atât de aproape de aceşti doi puşti a 
priori atât de departe: Japonia anilor 1930, imagine alb negru. Atunci m-am întâlnit şi am 
înţeles două personaje care, în timpul filmului, mi-au devenit mai apropiate decât proprii 
mei vecini. Cinematograful dispune de această putere de a contesta şi de a deplasa 
teritorii care au fost decretate ca fiind imobile şi concrete.”

„Sunt fericit că Petite lumière (Luminiţa) a intrat în dispozitive de acest tip. Există aici 
ceva dintr-o depăşire a graniţelor care îmi place foarte mult; este o producţie în franco-
senegaleză, este deci şi un film european... Trebuie să mărturisesc că sunt bucuros 
că poate fi considerat un film francez, la fel cum este considerat un film senegalez în 
Senegal. În funcţie de naţionalitate, la drept vorbind... Mi-ar plăcea de asemenea ca şi 
chinezii să poată spune că este un film chinezesc, şi că intră într-un eventual dispozitiv 
educativ de acolo.” 

DIMENSIUNEA AUTOBIOGRAFICĂ

„Lumina frigiderului este o amintire personală, mai ales descoperirea butonului care 
acţionează lampa, chiar dacă nu cred că eram la fel de obsedat de asta ca Fatima. Ceea 
ce îmi aparţine cu adevărat este mai mult de ordin general: acea  senzaţie de îndoială în 
faţa a tot ceea ce există, cu care ne descurcăm cumva dar la care nu găsim niciodată 
o rezolvare. Într-un fel, am impresia că am fost dintotdeauna un cineast, chiar când nu 
am avut aparat de filmat, chiar şi înainte de a mă apuca de cinema. În acest sens Fatima 
este un alter ego. Mă amuză că acest element care ţine de copilărie se leagă de un 
adevărat pilon al filozofiei occidentale, cogito-ul lui Descartes unde, pentru a gândi şi a 
exista, trebuie să te îndoieşti (1)” 1.

1  „Deci, dacă mă îndoiesc, gândesc, şi dacă gândesc, sunt”, citat care fondează cogito ergo sum a lui 
René Descartes în Discurs despre metodă (1637).

A SCRIE UN FILM SENZORIAL ŞI SUBIECTIV

„Ideea de a pătrunde în subiectivitatea Fatimei a fost punctul de plecare: privirea ei, 
felul în care percepe lucrurile. Exerciţiul scriiturii m-a plasat simultan atât în această 
interioritate cât şi în exteriorul ei, locul meu fiind cel din care puteam efectua această 
mişcare de dus-întors. Raportul meu cu scriitura şi, global vorbind, cu cinematograful, 
este de a descrie senzaţii pentru personajele mele. În general, am o idee de la început 
şi până la sfârşit, şi încerc să mă apropii cât mai mult de un anume fel de a simţi, ca 
atunci când te gâdilă ceva şi încerci să formulezi această senzaţie. Este ca şi cum ai 
încerca să-ţi aminteşti de un vis, ai un număr de imagini disparate pe care le asamblezi, 
în mod asemănător cu montajul până la un punct. De altfel şi cu visele, avem impresia că 
reprezintă ceva extraordinar, dar odată ce am terminat de asamblat, ele ne dezamăgesc; 
unele lucruri îşi pierd foarte repede prospeţimea după ce-şi emană parfumul şi le adu-
cem la lumină.”

„Pentru un asemenea film, la scenariu pur şi simplu descrii imaginile. O spun cu oare-
care nostalgie, căci este vorba despre ceva pe care am impresia că l-am pierdut într-o 
oarecare măsură, cel de a pleca de la imagini foarte clare. Intenţia era de asemenea 
să mă bazez pe un element primar al cinematografului: povestirea se construieşte prin 
şocul produs de trecerea de la o scenă la alta. Lucru care face într-un fel trimitere la 
copilărie, această modalitate de a da naştere unei lumi pornind de la un sunet, de la o 
imagine, de la o idee – şi care are multe în comun cu montajul.”

Gosses de Tokyo (Puştii din Tokyo) (1932)

Extras din decupajul tehnic pentru Petite 

lumière (2003)

1. BUCĂTĂRIA DE NOAPTE

Frigiderul bâzâie, puțin sau deloc zgomot exterior.

1/1: Plan semi-ens, în colțul din dreapta din fundul camerei, Fatima din profil:

Lumina albăstruie a nopții o luminează uşor pe Fatima, ghemuită. Deschide uşor 

uşa frigiderului care o luminează cu lumina lui; observă interiorul, intrigată, apoi o 

închide  la loc încetişor.

Apoi o deschide iar, mai repede, ca şi cum ar încerca să surprindă ceva. Observă, 

apoi o închide iarăşi, foarte încet.

Apoi o deschide brusc, lumina țâşneşte, se opreşte, încearcă să 

înțeleagă, apoi o închide la loc, foarte foarte încet încercând să privească 

înăuntru cât mai mult timp posibil, încăperea este  cufundată în întuneric.  

Teoretic nu există un al doilea plan, dar se va vedea.

Sunet unic: respirația Fatimei, frigiderul. 

MĂRTURII: ALAIN GOMIS EVOCĂ PETITE LUMIÈRE
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O METAFORĂ A CINEMATOGRAFULUI

„Un aparat de filmat este o cutie, nimic mai mult... Cred că suntem în acelaşi timp spec-
tatori în faţa lumii şi a noastră. Suntem nişte străini faţă de noi înşine şi faţă de realitate. 
Trebuie să ne oferim certitudini, dar suntem înainte de toate ca nişte naufragiaţi pe o 
planetă necunoscută. Chiar şi înlăuntrul propriului nostru corp, trebuie să îmblânzim 
nişte lucruri care ne sunt complet străine. Mi se pare că poziţia cineastului, a pictorului, 
a artistului în genere este de a realiza o mediere între noi şi lume. Am impresia că în 
calitate de creatori ne situăm cumva invers faţă de o mişcare naturală care ne impune, 
pentru a avansa, să ne spunem că toate acestea sunt cât se poate de fireşti.”

„Starea de copilărie se leagă de descoperire şi de speculaţie în faţa a ceea ce nu 
cunoaştem. Când eram copil credeam că adulţii sunt fiinţe care ştiu; astăzi, mă amuză 
importanţa pe care şi-o dau, această falsă ştiinţă mereu prinsă pe picior greşit. Aseme-
nea lui Descartes, care rezolvă marile probleme metafizice prin gândire pură, cinema-
tograful este o altă formă de rezolvare, sau chiar de reconciliere: cum să atingi lumea, 
cum să o reprezinţi?”

Assy Fall şi Alain Gomis pe platourile de 

filmare

COPILUL – ACTOR

„Când lucrezi cu copii, important este să intri în ritmul lor şi ca ei să-şi păstreze 
prospeţimea – dacă se epuizează, dacă se plictisesc, ai ratat ziua respectivă sau chiar 
tot filmul. Pe Assy Sall, care o interpretează pe Fatima, nu am pus-o atât să joace, cât 
mai degrabă am încercat să surprind nişte lucruri, nişte stări ale ei. Copiii sunt foarte 
intuitivi, ei înţeleg foarte bine cinematograful. Iar cât priveşte Petite lumière eram foarte 
concret; de exemplu, pentru scena iniţială parola era: "Deschizi şi închizi uşa, te întrebi 
ce se întâmplă cu lumina din frigider." (cf. Extras din decupajul tehnic). Nimic mai mult, 
nicio intenţie sau emoţii de interpretat. Întâmplător sunt şi primul spectator al filmelor 
mele, şi nu vreau ca actorii, fie ei adulţi sau copii, să fabrice imagini. Încerc să dezvolt o 
anumită formă de atenţie, să exist în prezent. Când o operă se situează, pentru cel care 
o vede sau o citeşte în prezent, prin asta va emoţiona, prin asta există cu adevărat. ”

„Nu era un casting prea organizat, căutam o fetiţă care să aibă caracter. Am întrebat 
în stânga şi-n dreapta; Assy Falla a venit cu o candidată şi, cum se întâmplă uneori, a 
fost aleasă cea care dădea replicile. Avea o insolenţă, un fel de a înfrunta adulţii, de a fi 
mereu în provocare. De altfel, în timpul filmărilor am avut cu ea o confruntare, deoarece 
nu voia să umble prin zăpadă, spunând că este o prostie pentru că nu eram pe banchiză. 
I-am spus: "În cazul acesta va trebui să iau o altă actriţă." Mi-a răspuns: "Foarte bine, 
de acord." Assy simţise că lumea se învârtea în jurul ei, că deţinea puterea. Ca să rezolv 
cumva situaţia, i-am răspuns: "Ştii, la drept vorbind, am nevoie de tine." Mi-a zis, cu 
generozitate: « Bine, în acest caz o s-o fac ! »”

Interviu realizat la Paris, pe 27 februarie 2016
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ÎMPĂRŢIREA PE CAPITOLE

RENTRÉE DES CLASSES (PRIMA ZI DE ŞCOALĂ)

11 –– Şarpele se strecoară în 
caietul colegului, teme pline de 
greşeli  
(15 min 26s – 17min 09s)

6 – Se adânceşte în natura 
sălbatică, îşi găseşte servieta 
(7min 37s – 9min 40s)

2 – Anunţ către populaţie: începe 
şcoala ! 
(0min 57s – 1min 39s)

12 – Susu se aranjează pentru a 
se întoarce pe băncile şcolii şi 
primeşte o lecţie de la învăţător 
(17min 10s – 18min 43s)

7 – Reverii şi cântece ale naturii 
(9min 41s – 10min 50s) 

3 – Susu, originalul „şcolar 
bătrân”, îi face temele lui René 
(1min 40s – 3min 40s)

13 – „Luaţi-vă caietele !”: panică 
generală şi sfârşitul zilei de 
şcoală.  
(18min 44s – 20min 16s)

8 – Vânează şarpele în râu 
(10min 51s – 13min 08s)

4 – O servietă cade în apă, un 
absent pe băncile şcolii   
(3min 41s – 6min 04s)

14 – Regăsirea şarpelui şi alerga-
rea pe străzi: animalul este redat 
mediului său 
(de la 20min 17s până la Sfârşit)

9 – Către şcoală pe scurtătură... 
şi lavoarul (loc special amenajat 
pentru spălarea rufelor - nota tr)  
(13min 09s – 14min 41s)

5 – Întoarce spatele lumii, plecând 
în căutarea servietei. 
(6min 05s – 7min 36s)  

10 – Sfârşitul recreaţiei: „Asta e 
oră de venit la şcoală ?”  
(14min 42s – 15min 25s)

1 – Generic  
(0min 0s – 0min 56s)
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PETITE LUMIÈRE (LUMINIŢA)

1 – Pre-generic  
(0min – 0min 17s)

5 –„Când a apărut lumea ?”, „Existai înainte să 
mă nasc ?”
(5min 08s – 6min 13s)

9 – Un punct de vedere pentru a asculta lumea  
(9min 24s – 10min16s)

2 – Misterul frigiderului: să deschizi şi să 
închizi uşa şi lumina 
(0min 18s – 1min 11s) 

6 – Realitatea îşi face apariţia din spatele unui 
atelaj
(6min 14s – 6min 41s)

10 – A săpa pentru a ajunge la banchiză, 
palmele  
(10min 17s – 11min 55s)

3 – A-ţi imagina că te trezeşti în vârf de munte 
(1min 12s – 3min 36s)

7 – Misterul luminii din frigider este rezolvat
(6min 42s – 7min 13s)

11 – Mica muzică reparatoare: aprinde lumina 
şi primeşte valurile
(11min 56s – 13min 49s)

4 – Faci să apară şi să dispară lumea
(3min 37s – 5min 07s)

8 – „Totul este fals ”: pe banchiză, ca Nanuk 
eschimosul
(7min 14s – 9min 23s)

12 – Generic final
(de la 13min 50s până la Sfârşit)
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CHESTIUNI LEGATE DE CINEMA

A ARĂTA – A ASCUNDE

Rentrée des classes şi Petite lumière funcţionează, fiecare în felul său, conform cu o ten-
siune între a arăta şi a ascunde. 

RENTRÉE DES CLASSES – DE-A V-AȚI ASCUNSELEA CU ŞARPELE

În Rentrée des classes se observă mai multe elemente legate de problematica ̀ a arăta – a as-
cunde`. Escapada bucolică şi senzorială pe care o trăieşte René este o modalitate de a subs-
titui realitatea care nu îl satisface – cea a şcolii – cu cea a unei lumi acvatice şi magice. După 
farsă, el se întoarce literamente dintr-o altă lume şi reapare într-un loc neobişnuit: în pârâul 
care se varsă în zona unde sătenii îşi spală rufele, surprinzând-o pe femeia care spăla acolo. 
 
Aceeaşi tensiune între ceea ce este arătat şi ceea ce este ascuns apare şi în povestea 
şarpelui de apă. Şarpele trece prin mai multe stări pe parcursul filmului: apariție, dispariție, 
capturare, ascundere şi revelație [1]. În final, el revine la starea inițială după ce René 
decide să-l ducă înapoi la râu, completând astfel cercul acestei poveştii în poveste. [2]. 

Jocul dintre `a arăta` şi `a ascunde` este prezent şi în gluma pe care o face René 
colegului său pe care îl vede responsabil de aruncarea ghiozdanului în râu: pen-
tru a se răzbuna pe el, ascunde şarpele în caietul acestuia [5]. Animalul reapare pen-
tru a dispărea din nou odată cu schimbarea planului şi a punctului de vedere [6]. 
 
Motivul prezenței-absenței şarpelui nu este constant: povestea se concentrează câ-
teva minute pe îndatoririle lui René, decizie care provoacă întoarcerea amuzantă a lui 
Susu la şcoală, o altă poveste în poveste. În acest fel, Rozier orchestrează reapariția 
şarpelui în afara planului, fără să-l arate. De fapt, când colegul lui René îşi deschide 
caietul, camera se îndepărtează înainte de vederea şarpelui. Planul se prelungeşte cu 
strigătul copilului care se ascunde în spatele catedrei. Apoi se întoarce să privească 
un punct situat în afara planului şi arată, cu un deget acuzator, sursa panicii sale. 

7 8

109

	   	  

	  

1 2

3

	  
4

5 6	   	  

	   	  

	   	  

Fotogramele sunt identice şi simetrice momentului în care René ascunde şarpele 
în buzunarul pantalonilor şi înoată până la margine [3], şi când părăseşte sala de 
clasă după ce se gândeşte mai bine ce ar însemna ascunderea şarpelui în vază [4]. 
 



15
III - A

N
A

L
IZ

E

De asemenea, ne uităm la privirea lui René asupra umărului colegului, cu răutatea ce-
lui care ştie ce se întâmplă [7]. Încadrarea sugerează complicitate şi identificare – de 
priviri, de distracție – între spectator şi personajul principal: ştim acelaşi lucru ca şi 
el, suntem complici la pozna lui. De aceea, Rozier nu se deranjează să arate şarpele: 
el este conştient de faptul că ascunderea lui creează mai multă tensiune, folosind 
atât comedia, cât şi surpriza [8]. Ca o cutie cu surprize care ascunde un demon sau 
un alt obiect înfricosător, şarpele va reapărea când profesorul va deschide caietul [9]. 
 
Este interesant de observat că toate personajele evită să privească şarpele, cu excepția 
lui René [10]. În afară de fotograma de mai jos, nici unul din personaje nu este în prezenta 
şarpelui. Doar René care a fuzionat într-un fel cu natura în timpul aventurii sale poate să 
se uite liniştit la şarpe, să-l îmblânzească şi, în cele din urmă, să-l întoarcă în mediul său 
natural [a se vedea analiza în "Analiza unei secvențe.. Liberi?", p. 18]. Chiar dacă René nu 
a avut o perfectă primă zi de cursuri, el a experimentat o inițiere vitală.

PETITE LUMIÈRE: „A ARĂTA – A ASCUNDE” PENTRU A EXPERIMENTA PERSPECTIVA

Putem considera că această tensiune între a arăta şi a ascunde constituie un centru de 
gravitate în Petite lumière. Punerea în scenă a lui Gomis este ghidată esenţialmente de 
puternicul imaginar al personajului; ea integrează o privire comparabilă cu cea a unui 
aparat de filmat care înregistrează imagini (cf. Analiza... unei fotograme p 23). Când 
se împodobeşte cu o stofă găurită, aceasta se transformă de altfel într-un fel de aparat 
(cf. Mărturii pg 11-12) care încadrează un fragment de lume – acesta devenind, prin 
cadrul cinematografic, mai degrabă „ascuns” decât „arătat”. Această „deghizare” a Fati-
mei ne face să ne gândim şi la aparatele cu cameră unde fotograful se proteja de lumină, 
ascunzându-şi capul sub o stofă deasă. 

Filmul scoate la lumină ca prin minune acest imaginar, care devine un aparat de proiecţie 
generator de imagini (cf. Analiza... unui plan p 22). Travelling-urile din secvenţa 3 (contra-
plonjeul în deschizăturile de pe stadion, femeia care merge pe drum, percuţioniştii şi 
tinerele dansatoare care se dau în spectacol pe stradă) conferă acestor viziuni aspectul 
unui şir de imagini în mişcare, ca şi cum am asista la nişte proiecţii interioare ale Fatimei. 

Aceste aspecte ne duc cu gândul la maniera tradiţională de proiecţie: pelicula care se 
derulează prin faţa sursei  luminoase şi care este astfel proiectată pe ecran. Lumina este 
tocmai ceea ce caută personajul, misterul luminii din frigider, dar şi a celei pe care o face 
literalmente să apară la sfârşit cu becul

Acest imaginar care se materializează, parcă aievea, în secvenţa în care Fatima merge prin 
zăpadă apoi alunecă pe banchiză (cf. Analiza... unei secvenţe pg 24-25). Realitatea arătată 
pare a fi doar un strat care ascunde imaginarul care este pentru Fatima adevărul ascuns al 
lucrurilor pe care vrea să ni-l  arate. Tocmai acesta este scopul pentru  care fetiţa se apucă 
să sape pământul – element cât se poate de material şi concret, pentru a descoperi o 
componentă a propriului său imagina; apa de sub gheaţă, după cum se arată în cartea care 
narează aventurile celui mai celebru dintre locuitorii banchizei:  Inouk/Nanouk eschimosul.  
 
Această tensiune între a arăta şi a ascunde operează în acest fel de-a lungul întregului Pe-
tite lumière, într-un fel este chiar principiul său estetic. Şi asta chiar din scena iniţială care 
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tratează apariţia şi dispariţia luminii după cum uşa frigiderului este deschisă sau închisă 
(cf.Analiza... unui plan p 22). Această alternanţă între vizibil şi invizibil, între ceea ce se 
arată şi ceea este ascuns, este tratată la nivel de imagine în secvenţa 4, prin această 
întrebare a  Fatimei: oare oamenii mai există atunci când închidem ochii? Privirea sa 
acţionează deci, conform logicii imaginative a personajului, ca un întrerupător care arată 
sau ascunde, stinge sau aprinde, face să apară sau să dispară lumea. 

Aceste momente sunt revelatoare pentru proiectul lui Gomis: de a se proiecta în imaginarul 
personajului, nu doar de a se plasa în punctul său de vedere subiectiv, ci şi de a ne plasa în 
prezenţa subiectivităţii acestui imaginar, lucru care în mare parte se realizează şi prin sunet. 

SUNETE ŞI SONORITĂŢI

RENTRÉE DES CLASSES (PRIMA ZI DE ŞCOALĂ): POSTSINCRONIZARE ŞI LIRISM

Filmul post  sincronizat. Rentrée des classes (Prima zi de şcoală) a fost filmat cu echipă uşoară 
într-o epocă în care materialul nu era deloc uşor, motiv pentru care în Franţa erau preferate 
filmările în studiouri care permiteau priza de sunet directă în platou. Materialul sonor uşor sin-
cronizat cu aparatul de filmat apare la sfârşitul anilor 1950 în Canada – mai precis sub impulsul 
mai multor documentarişti din Quebec cum ar fi Michel Brault, Gilles Groulx şi Pierre Perrault  
– înainte de a se generaliza la începutul anilor 1960. Chiar dacă a existat priză de sunet la 
filmările pentru Rentrée des classes, banda sonoră a filmului a fost refăcută la postsincronizare. 
Se poate observa cu uşurinţă la auzul filmului; există o anume epurare, banda de sunet se 
bazează pe câteva elemente care se detaşează în mod net. 

Libertatea narativă şi stilul indirect. Dacă Rentrée des classes este adesea legat de Noul Val, 
acest lucru se datorează în mare parte şi libertăţii sale narative, care, la rândul ei, este legată 
de problema sonorului. Nu întâmplător Jean-Luc Godard – mare experimentator în domeniul 
naraţiunii şi sunetului – va fi unul dintre apărătorii lui Rozier. Putem  remarca în Rentrée des 
classes pasaje şi încastrări destul de surprinzătoare, rareori folosite în acea epocă, între 
vocea  in şi off; lucru care se întâmplă mai ales la începutul filmului. Când René află de înce-
perea şcolii (cf. cele de mai jos), proclamată cu voce in, auzim de îndată „Va trebui să-mi fac 
temele”, în timp ce pe faţa personajului buzele nu se mişcă; suntem, prin urmare, în prezenţa 
unei voci off introspective la persoana întâi. 

Această voce off preia continuarea secvenţei, fără îndoială pentru că aceasta a fost filmată 
mut. René se prezintă celor două femei întâlnite pe stradă, vocea off a personajului pune 
întrebări (la persoana întâi: „Le întreb unde este Susu ?”) si ne comunică răspunsurile (la 
persoana a treia: „Femeia îmi răspunde: «Nu e acolo, probabil că e în grădină,  plivindu-şi 
via.»”). Este un stil indirect singular care preia la acel moment naraţiunea (cf. cele de mai 
jos); dialogurile îşi regăsesc ulterior factura directă în scena temelor între René şi Marius, 
rămânând grosier postsincronizate.

Accente, muzicalitate. Un alt element de originalitate al filmului rezidă în folosirea actorilor 
neprofesionişti. Dicţia şi accentul provensal – foarte accentuate şi identificate în acest caz – se 
îndepărtează considerabil de norma de limbaj şi frazarea de institut a actorilor convenţionali,  atât 
de mult încât ne este greu să înţelegem anumite dialoguri chiar atunci când se vorbeşte perfect 

franceza. De altfel, filmul se sprijină în mai mică măsură pe dialoguri, sunetul – în special cel al 
naturii – şi muzica sunt tot atâtea elemente narative ca şi acestea din urmă. În fapt, ne putem ima-
gina că accentul provensal a fost ales de Rozier pentru muzicalitatea sa. În Rentrée des classes, 
limba şi natura cântă; căutarea sonoră a lui Rozier se situează în lirism şi nu într-un naturalism 
sonor. Va merge, de altfel, până la a produce o „imagine sonoră” care vrăjeşte natura utilizând o 
arie din Flautul fermecat de Mozart (cf. Analiza... unui plan, p 19).

PETITE LUMIÈRE: SĂ TE JOCI CU SUNETUL, SĂ VEZI ŞI SĂ SIMŢI PRIN EL 

În timpul întrevederii, Alain Gomis a evocat pe larg sunetul; dacă  Petite lumière este un 
film aspra privirii, el se ocupă şi de ascultare.

Problema ascultării: „Cu primul meu lung metraj, L'Afrance în 2001, am rămas pentru prima 
oară mai multă vreme la montaj şi mixare; pentru mine a fost o descoperire extraordinară să 
ascult şi să stau în compania sunetelor fără  imagini. Este ceva incredibil la nivelul imaginarului, 
al călătoriei. Cu Petite lumière mi-am dorit cu adevărat să pornesc de la această relaţie între 
sunete şi imagini, şi de la problema ascultării. 

Mă gândesc la acest frate mai mare care are casete cu sunetele lumii. Sunetul are într-adevăr 
o putere superioară, este cel care decide cu privire la imagine, la geografia acesteia. Ideea din 
Petite lumière era legată şi de îndoiala permanentă faţă de ceea ce vedem, îndoială pe care o 
împărtăşesc... Iar pentru mine sunetul ţine mai mult de realitate, deoarece este mai concret şi 
mai material.”

Sunete din Dakar. „L'Afrance se termina în Senegal, dar Petite lumière este primul film pe care 
l-am filmat în întregime în Africa. S-a născut  firesc din senzaţiile legate de Dakar, care este 
un spaţiu sonor incredibil. În cartierele populare mai  periferice ca cele din film, există mult 
mai puţină circulaţie decât la Paris de exemplu, deci sunetele ies în evidenţă individual, fără 
a fi înglobate într-un zgomot general. Auzim perfect zgomotul unei biciclete sau a sandalelor 
care se freacă de solul nisipos, sunetul unui atelier de metale sau lemn, vânzătorii ambulanţi. 
Rezultă o înşiruire de sunete unde fiecare se desprinde şi devine o poveste. Deci, pentru mine, 
filmul se născuse acolo, din sunet.”

Ajustarea sunetului la imagine. „Montajul între sunete şi imagini este pastă de modelat. Iei, 
asamblezi şi priveşti rezultatul, dacă ne-am apropiat de ceea ce simte personajul. Apoi des-
compunem, încercăm iar. Este o activitate foarte empirică, manuală, care îmi place mult. Şi 
deodată obţii sentimentul corect – nu este bun în absolut, ci pur şi simplu o anumită imagine şi 
un anumit sunet se potrivesc cu senzaţia pe care încerci s-o redai.”
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ANALIZA... UNEI FOTOGRAME 
 
TRANSGRESIUNEA
(secvența 5 – 7 min 15s)

Context. După ce şi-a aruncat ghiozdanul peste pod în urma unui pariu pus cu un alt 
şcolar, René se pregăteşte să plece în căutarea lui de-a lungul râului. Ştim deja că este 
un elev slab, mare adept al chiulului, căruia bătrânul şi originalul Marius îi face temele 
(despre care ne putem uşor închipui că nu s-a numărat nici el printre cei mai buni elevi). 
Această fotogramă induce o altă relaţie a lui René cu adulţii, el se situează într-o serie 
de planuri în care este urmărit când face primii paşi în râu de pe pod, cu un plonjeu 
alternând între planuri largi şi planuri mai apropiate. 

Descriere. Filmată din spate, silueta lui René ocupă un loc preponderent şi central, este 
o prezenţă pe care cadrajul în contraplonjeu îl accentuează şi mai mult. Axa şi cadrul 
permit de asemenea să fie integrate în imagine atât cerul cât şi copacii şi cursul de apă. 
La fel ca întregul film, această fotogramă este solară, scăldată în lumină. Pe podul care 
barează orizontal imaginea, bătrâna doamnă este un punct neînsemnat, pierdut în cadru, 
contrastând cu statura impunătoare a băiatului. 

Refuzul ordinii adulţilor. Această imagine sintetizează numeroase mize din Rentrée des 
classes, mai ales prin felul de a organiza o întâlnire şi totodată o confruntare între ordinea 
adulţilor şi cea a lui René. Elevul a pornit în căutarea ghiozdanului şi, în flagrant de chiul, 
este reţinut de bătrâna doamnă care îl cheamă la ordine. Compoziţia îşi livrează sensul 
prin ea însăşi, ea se constituie în discurs. În primul rând aparatul de filmat i s-a alăturat 
lui René în râu, este cu el, în empatie, în timp ce scorpia este ţinută la distanţă, dată la 
o parte ca un punct îndepărtat deja (planul următor este subiectiv, filmat din punctul de 
vedere a lui René şi întărind ideea de identificare; următorul inversează axa, aparatul de 
filmat se află pe pod cu femeia văzută din spate). Astfel, axul devine el însuşi semnificant 
deoarece contraplonjeul îi dă aplomb lui René în faţa acestei prezenţe adulte. În fine, ca-
drul ne arată podul ca un baraj – care loveşte simbolic chipul elevului –, ceea ce întăreşte 
dimensiunea conflictuală. Aplombul lui René este susţinut de un gest subversiv, de pro-
vocare şi refuz, prin care o trimite la plimbare pe această bătrână recalcitrantă. 

Promisiunea naturii. Ca în toate planurile filmate în exterior, Rozier primeşte cu poftă 
lumina provensală (cf. Lumini şi tuşei impresioniste pg 27-29). Soarele, destul de sus 
pe cer după cum indică umbra de pe pod, luminează piatra deschisă la culoare a podului 
şi spatele lui René, se reflectă pe frunzele copacilor şi în cursul de apă. Râuri, copaci, 
cer: trei elemente care ulterior vor deveni dominante pe durata hoinărelilor bucolice ale 
lui René. Podul şi bătrâna doamnă sunt într-o anume măsură vestigiile unei civilizaţii 
pe care elevul o părăseşte temporar, întorcându-i literalmente spatele. Nimic nu-l va 
întoarce pe René de la aventura care se găseşte în spatele lui; ea se anunţă pe firul apei, 
într-o natură tot mai pregnantă şi mai generoasă. 

ANALIZA... LA RENTRÉE DES CLASSES 
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ANALIZA... UNUI PLAN 

OPERA NATURII
(secvența 7 – de la 9 min 47s la 9 min 57s)

Context şi mize. Acest plan scurt – zece secunde – are loc după ce René şi-a găsit în 
sfârşit ghiozdanul, întâmplător după cum se pare. Putem considera că este vorba de un 
punct de apogeu în relaţia dintre elev, aflat în plin chiul, şi natură. Pe măsură ce înaintează 
şi se adânceşte în pădurice, René, aruncând din când în când nişte priviri neliniştite şi 
întrebătoare, intră într-o stare de fuziune cu natura, ca şi când ar fi înglobat de ea. 

Descriere. Este vorba de un plan mediu fix pe un ax din plonjeu; personajul este animat în 
esenţă de privirile întrebătoare îndreptate spre înalt. Stă jos în apele unui râu limpede, lumi-
nat de razele soarelui. Putem ghici o anume rigoare în felul în care a fost îndrumat tânărul 
actor – direcţia capului, poziţia braţelor şi a mâinilor – care, datorită postsincronizării sonore, 
putea fi ghidat prin indicaţii verbale în timpul filmărilor.  

La interfaţă. Acest plan marchează un nou fel de a fi pentru personaj, în primul rând pentru 
că este static şi se află practic pe interfaţa între apă şi lumină – de notat jocul superb între 
transparenţa cursului de apă, contrastele între soare şi umbrele aruncate de vegetaţie. 
Personajul pare a fi undeva într-o stare de suspensie între cer şi apă, umbră şi lumină, 
râu şi pământ. 

Poziţia de şezut a lui René arată o altă formă de suspensie, cea a timpului; într-adevăr 
personajul nu arată defel îngrijorat de absenţa băncilor de la şcoală. Băiatul este surprins 
într-o atitudine de disponibilitate şi plenitudine contemplative. Chiar dacă răzbate o formă 
de îngrijorare – ca în ocaziile din timpul acestei hoinăreli –, această stare are legătură cu 
fericirea, abandonul şi comuniunea cu natura, cu care băiatul face una. 

Câmp şi în afara câmpului. Chiar de la începutul expediţiei sale, pe măsură ce René 
avansează, planurile sunt inundate de sunetele naturii, veritabil cânt orchestrat de insecte 
şi de păsări care ridică un zid de zgomote   amestecându-se cu clipocitul, liniştit şi discret, 
al curgerii apei. Tot planul este condus de un outfield sonor pe care René nu reuşeşte 
să-l localizeze sau să-l identifice. Îl înţelegem, fiind vorba despre un „eveniment muzical” 
cu totul anormal, care începe să coabiteze cu sunetele „naturale” - şi care pare de altfel 
lansat de două note ale unei păsări; ca şi în episodul cu şarpele, natura este aici un loc 
magic. Această alunecare sonoră ciudată îl face pe chiulangiul nostru să pornească de 
două ori în căutarea provenienţei acestei priviri, în timp ce răsună „Aria reginei nopţii”din  

Flautul fermecat, celebra operă a lui Wolfang Amadeus Mozart. Rozier este preocupat aici 
să formuleze o „imagine sonoră”, onirică şi literală totodată a unei naturi care farmecă, un 
contrapunct la ordinea şcolară sinistră, constrângătoare şi autoritară. Plimbarea lui René 
devine o şcoală a libertăţii şi, pentru a păstra metafora muzicală, o artă a fugii. 

ANALIZA UNEI SECVENŢE: LIBERI?
(secvența14 – de la 20 min 17s la final)

CONTEXT ŞI MIZE

Este vorba de secvenţa finală a filmului, ca urmare a haosului pus în mişcare şi în scenă de 
René (şarpele strecurat din răzbunare în caietul colegului). Întors la şcoală, chiulangiului 
nu i-a trebuit multă vreme ca s-o golească de ocupanţii săi: după libertatea şi bucuria 
trăite în sânul naturii, elevul răstoarnă ordinea şcolară aducând în ea un pic de viaţă şi 
mişcare. Chiar la începutul secvenţei, când toată lumea pleacă acasă, René este oprit de 
învăţător, somat să-şi   recupereze reptila: libertatea sa de mişcare este iarăşi constrânsă. 
Este chiar sechestrat, la modul simbolic, în sala de clasă în care învăţătorul, la fel de fri-
cos ca elevii săi, nu îndrăzneşte să pună calce: trânteşte uşa, lăsându-l pe René singur. 
Inscripţia „Lecţie de ortogr... ” arată cât de brutal s-a instalat panica cu puţin înainte.

TREI TIMPI, TREI CULORI SONORE ŞI MUZICALE

Această secvenţă este structurată în trei timpi: interiorul sălii de clasă în care René îşi 
găseşte şarpele; alergarea din stradă; întoarcerea la râu. Observăm că fiecare dintre 
aceste spaţii-timp sunt colorate de sunete foarte diferite. În sala de clasă domneşte cvasi 
liniştea, evident apăsătoare şi contrastând cu mişcările dezordonate ale mulţumii care 
tocmai a părăsit-o într-un vacarm de ţipete de panică şi groază. Un haos sonor care se 
reîntoarce apoi în străzile pe unde aleargă René, fluturând şarpele pe sub nasul colegilor. 
Apoi regăsim apele râului traversate de pod şi sunetele bucolice din jur: curgerea liniştită 
a apei, insectele şi păsările. 

Remarcăm, de asemenea, că ambianţele sonore se leagă de muzică. Absentă din sala de 
clasă, aceasta reapare când René se hotărăşte să ia şarpele în buzunar şi o zbugheşte 
spre uşă. 
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Notele epice şi vesele în acelaşi timp ale lui Darius Milhaud însoţesc repunerea în mişcare 
a personajului şi cursa nebună din stradă. Dispare într-o primă mişcare când ne întoarcem 
la râu, înainte ca tonalitatea muzicală să devină  melancolică în momentul în care băiatul 
se pregăteşte să pună reptila în apă. Percuţii şi chimvale vin apoi să sublinieze  eliberarea 
şarpelui, marcând sfârşitul. În acest film liric naraţiunea trece în mare parte prin sunet şi 
muzică, veritabile coloraturi emoţionale.

ÎNĂUNTRU/ AFARĂ; CAPTIVI/ LIBERI

Secvenţa joacă mult pe aceste contraste, mai cu seamă când leagă destinul lui René de 
cel al şarpelui de apă, care se defineşte ca un adevărat aliat al băiatului. Putem interpreta 
renunţarea lui de a-l pune în vază ca pe un fel de refuz de a-i impune o captivitate pe care 
el însuşi nu o suportă. 

Oricum, se va răzgândi într-o clipă hotărându-se să-i dea drumul înapoi în apă. Între René 
şi şarpe s-a instalat o relaţie de înţelegere şi complicitate, lucru care poate fi observat 
când reptila se încolăceşte armonios înconjurându-i încheietura mâinii. 

Sala de clasă este un spaţiu apăsător, aglomerat şi constrângător; personajul trebuie să 
se strecoare printre elementele de mobilier; solitudinea populată a unei naturi vrăjite pare 
aici foarte departe. 

Pe stradă, teama şi agitaţia pe care o stârneşte şarpele printre colegii săi îi permite lui René să 
elibereze loc în jurul lui, ca şi cum s-ar fi aflat în căutarea solitudinii trăite înainte de vreme. Cadra-
jele în plonjeu accentuează considerabil această impresie, mai ales această atât de frumoasă 
construcţie a planului în care mişcarea de rotaţie a lui René face literalmente gol în jurul lui. 

În timp ce se distrează speriindu-i pe toţi cu reptila, personajul pare a fi el însuşi în căutarea 
unei libertăţi, a unei distanţe faţă de lume, pe care le regăseşte la sfârşitul secvenţei, după 
ce s-a smuls cu greu din mijlocul mulţimii.

EROUL MELANCOLIC

Este destul de greu să interpretăm această cursă din stradă deoarece, dacă colegilor săi le e 
teamă de animal, ei dau şi impresia unui cortegiu care îl urmează şi pare să-l poarte pe René. 
Căci nu trebuie să uităm că el a avut şi rolul unui eliberator făcând ca ziua să se încheie mai 
devreme decât era prevăzut pentru elevi. În ochii colegilor săi, René are ceva dintr-un erou; 
dacă nu este dus pe braţe triumfal, el conduce efectiv mulţimea înainte de a fi privit de pe 
pod cu ochi lacomi, poate admirativi chiar faţă de această înţelegere instaurată cu reptila, 
pentru această îmblânzită. Fără îndoială îl invidiază pentru aventura pe care a trăit-o. 

Ne putem de asemenea întreba cu privire la ultimul plan în plonjeu care îl izolează pe René 
în albia râului, după ce tocmai a eliberat şarpele. Pare a se deschide asupra orizontului 
personajului, îmbogăţit de această experienţă, dar şi asupra unei melancolii, poate cea 
legată de conştiinţa unei reîntoarceri la realitate şi a unui paradis pierdut.
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ANALIZE... LA PETITE LUMIÈRE (LUMINIŢA)

ANALIZA... UNUI PLAN 

UMBRĂ ŞI LUMINĂ
(secvența 2 – de la 0min 18s la 0min 49s)

CONTEXT

 Acest plan situat după pre-generic deschide filmul şi intro-
duce personajul Fatimei, printre obsesiile căreia se numără 
şi aceea de a descoperi misterul luminii din frigider. Mai ales 
în cazul formei scurte, începutul unui film este foarte impor-
tant pentru a instala mizele estetice şi dramatice. Acest plan 
introduce raportul metaforic între Petite lumière şi cinema-
tograf.

DESCRIERE

Este vorba de un plan fix relativ lung (31 secunde) într-un 
film alternând între planuri foarte scurte şi altele mai lungi. 
Aparatul de filmat se află la o oarecare distanţă, în poziţie 
joasă pentru a fi la înălţimea copilului care stă jos lângă fri-
gider. Compoziţia planului capătă mişcare prin alternarea, 
de trei ori, a deschiderii şi a închiderii  aparatului menajer 
care ne face să trecem de la întuneric la lumină, în timp ce 
partea din dreapta a cadrului rămâne cufundată în întune-
ric. Gomis stabileşte un veritabil joc între: umbre, pe de o 
parte – printre care cele proiectate din exterior pe frigider 
şi pe sol  – şi răceala nuanţelor de albastru cât timp uşa 
este închisă; iar pe de altă parte deschiderea care face loc 
unei iluminări (peretele alb) şi unei dominante cromatice de 
galben (rochia Fatimei, vesela de alături, crăpătura uşii). 
Alegerea acestui cadru iniţial permite ca decalajul amintit 
şi această alternanţă să fie puse în valoare, planul  următor 
strângându-se în jurul unuia dintre motoarele filmului: privi-
rea copilului.

MONTAJ ŞI PROIECŢIE

Acest plan arată în ce măsură Fatima îşi face creează un 
întreg film (în fr. în text: se fait „tout un cinéma”).  Dar aici 
ea face „film” în adevăratul sens al cuvântului. Pe de o parte 
ea operează un montaj în interiorul planului, deschizând şi 

închizând de trei ori uşa frigiderului. Reperăm astfel figura 
fondu în întuneric atunci când Fatima închide uşa. Invers, 
deschiderea dă naştere la ceea ce am putea caracteriza 
ca fondu-uri luminoase. A se deschide, a fi văzut, a se ter-
mina: sunt cele trei stări ale unui plan la cinema şi sunt, de 
asemenea, cele trei acţiuni efectuate de Fatima – din ce în 
ce mai rapid pentru a surprinde misterul luminiţei. Fondu-
urile sunt şi sonore deoarece deschiderea uşii ne permite să 
auzim interiorul. Aceste raporturi fluctuante între umbră şi 
lumină trimit direct la proiecţia cinematografică, de două ori 
reprezentată aici. Pe de o parte, sursa luminoasă a frigideru-
lui care  repercutează umbra Fatimei pe peretele din spatele 
ei care devine astfel ecran, iar pe de alta parte privirea Fati-
mei care proiectează un întreg film în interiorul aparatului de 
uz casnic. 

INTERIORITATE, INVIZIBIL ŞI IMAGINAR

Fără să fi fost formulat altfel decât prin mijloace vizuale, 
înţelegem că Fatima îşi  pune următoarea întrebare: lucrurile 
continuă să existe după ce au dispărut ? Este tocmai inte-
rioritatea – prin definiţie  invizibilă – şi imaginarul pe care se 
pregăteşte să-l filmeze Alain Gomis. Prin puterea imaginaţiei, 
Fatima se va proiecta în curând în aventurile lui Inuk/Nanuk 
eschimosul (cf. Analiza... unei secvenţe pg 24-25) şi pe 
banchiză, pornind de la această sursă de frig (frigiderul) 
situată într-o ţară foarte caldă. O contradicţie pe care per-
sonajul Fatimei, înarmat cu propriul imaginar atât de bogat, 
nu va ezita să dorească a o conjura, oricât i-ar deranja pe 
unii adulţi. 
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ANALIZA... UNEI FOTOGRAME

LOCURILE SPECTATORILOR
(secvența 6 – 6min 25s)

TRAVELLING-URI

Această fotogramă se situează la mijlocul filmului care şi-a instaurat 
principiul de jocuri de priviri, ascultare şi senzaţii ale personajului în faţa 
unei realităţi pe care o reformulează prin imaginar. Imaginea are loc într-
un travelling înapoi foarte stabil, dublat de un altul în planul următor, 
într-un alt loc din oraş. Travelling-ul este o mişcare a aparatului de fil-
mat care ne permite în principal să experimentăm spaţiul şi timpul. La 
acest moment din film, am asistat deja la înlănţuirea celor trei travelling-
uri laterale (secvenţa 3) extrem de precise – de la stânga la dreapta – 
conform unui punct de vedere bizar, totodată subiectiv (suntem „prinşi” 
în privirea Fatimei) şi abstract (percepem scenele prin proiectarea ima-
ginarului şi nu a realităţii fizice a privirii sale). 

DESCRIERE

Urcat pe un dispozitiv mobil, aparatul de filmat precedă această caleaşcă 
încropită: calul şi omul îi fac faţă, Fatima, aşezată în spatele acestei 
„ambarcaţiuni”, este cu spatele spre noi. De altfel, cadrajul acordă un 
loc important peisajului care se împarte aici între construcţii precare la 
stânga, orizont şi punctele de fugă în centru-stânga şi în sfârşit frontul 
mării pe dreapta – marea care constituie punctul de sosire al persona-
jului în ultimul plan al filmului. Lumina este  uşor înceţoşată, ca de un 
sfumato.1 Putem vedea bine aici dimensiunea documentară din Petite 
lumière: adunarea fotbaliştilor care jonglează cu o minge, conducătorul 
care nu ignoră aparatul de filmat. Aceasta din urmă este aici un dat 
concret, în timp ce animalul îşi multiplică la rândul său interacţiunile cu 
aparatul pe durata celor două travelling-uri  spate. 

PUNCTE DE VEDERE ALE SPECTATORULUI

În ceea ce o priveşte pe Fatima, configuraţia este aici deosebită deoa-
rece punctul de vedere este exterior. Ceea ce creează un sentiment 
singular faţă de apropierea pe care o simţim cu privirea şi percepţiile 
personajului. Aparatul de filmat s-a depărtat de punctul de vedere al 
Fatimei. Putem zări aici, în depărtare, doar ceafa – un motiv care apare 
în mod regulat în film dar nu în cadre atât de largi. Această dispunere 
face să existe aici două puncte de vedere: cel al aparatului de filmat şi 

1 Termen utilizat în pictură derivat din fumo din italiană, care înseamnă fum. 
Leonardo da Vinci l-a definit în al său Tratat despre pictură (1564): „Veghează 
ca umbrele şi luminile tale să se topească fără trăsături ori linii precum fumul. ”

PUNCTUL DE VEDERE AL UNEI SPECTATOARE

Spectatorul este astfel forţat să se dedubleze, el preia punctul de vedere concret al aparatului de filmat şi se 
proiectează şi în cel al Fatimei, pe care îl cunoaştem ca fiind mereu dominat de imaginar. Oare ea vede ceea ce 
se vede? Putem fără îndoială să ne îndoim căci ştim cât de mare este capacitatea ei de a transforma realitatea. 
Ea este aici într-o postură de spectator în faţa căruia trec nişte imagini. Mişcarea înapoi a travelling-ului dezvăluie 
lucruri noi, o reînnoire continuă a punctului de vedere; astfel, atelajul face ca lumea să defileze prin faţa ochilor Fati-
mei. La fel ca pe parcursul întregului film, reapare metafora cinematografului (cf. Analiza... unui plan p 22): deru-
larea peisajului trimite la cea a peliculei în faţa sursei luminoase a proiectorului şi ne deschide uşa către imaginar. 
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Cadrajul strâns fondează acest sentiment de stranietate; el într-adevăr împiedică iden-
tificarea persoanei căreia îi aparţine mâna care intră şi apoi iese din câmp. Faptul că 
Fatima nu reacţionează şi nici nu se întoarce întăreşte impresia de desprindere a realului 
– impresie care nu este alungată de planul următor în care o vedem pe această femeie 
enigmatică dispărând. 

ANALIZA... UNEI SECVENŢE 
 
CÂND REALITATEA BASCULEAZĂ
[secvența 8 – de la 7min 14s la 9min 23s]

CONTEXT, MIZE ŞI REFERINŢE

Această secvenţă este importantă deoarece materializează dorinţa Fatimei. Este scindată 
în două părţi, cu un punct de basculare în care sonorul deţine un loc central. Începând cu 
secvenţa 2, banchiza se invită simbolic în Africa  occidentală prin intermediul frigiderului 
(cf. Analiza... unui plan p 22), în timp ce în secvenţa 5 (5:21) zărim o carte pentru copii 
în care sunt relatate aventurile lui Inuk, eschimosul. Chiar la începutul secvenţei 9 (9:24), 
regăsim aceeaşi carte, de această dată deschisă la o pagină care-i va da Fatimei ideea de 
a săpa mai apoi pământul  pentru a descoperi aici apa îngheţată. 

Prin intermediul acestei cărţi, Gomis face referire la Nanuk eschimosul a lui Robert Fla-
herty (1923), considerat a fi părintele cinematografului documentar – de altfel termenul a 
fost utilizat pentru prima dată de John Grierson în legătură cu următorul său film, Moana 
(1925). Este de altfel interesant de precizat că dacă numele Flaherty este legat de docu-
mentar, cineastul  american nu ezită să intervină asupra realităţii şi să utilizeze toate resor-
turile dramatice şi cinematografice pentru a  nara lupta între fiinţele umane şi elemen-
tele naturii. Mai mult decât înregistrarea unei realităţi obiective, Nanuk eschimosul este 
puternic marcat de ficţiune şi se prezintă ca reformularea unui mod de viaţă pe cale de 
dispariţie la acea vreme. Un mod de viaţă pe care personal Fatima doreşte să-l readucă 
la viaţă pe străzile Dakarului. 

STRANIETATEA REALULUI

Prima parte a secvenţei se derulează în ceea ce putem considera ca o „realitate” pe care 
Fatima, la fel ca şi în restul filmului, o experimentează şi o chestionează. Ea se întreabă în 
toiul nopţii, în timp ce cade o ploaie deasă:„poate că fiecare trăieşte în propria sa lume.”

Banda de sunet face trimitere la realitatea materială a lucrurilor: zgomotul picăturilor de 
ploaie şi vuietul furtunii, frecarea mâinilor pe covor, sonoritatea netă şi seacă a mingii cu 
care se joacă – credem noi – de perete. Dar ciudăţenia se infiltrează deja în această rea-
litate. Începând cu trecerea unei fiinţe pe care Fatima o percepe ca pe o apariţie; felul de 
a se mişca în spaţiu a acestui om, surâsul său enigmatic, sunetul surd, schimbul de priviri 
racordat prin montaj insuflă o formă de stranietate onirică. 

Această impresie se reproduce apoi odată cu apariţia mâinii care mângâie obrazul apoi 
părul Fatimei.
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într-adevăr o gradare a vitezei de mişcare a Fatimei în două travelling-uri care constituie 
ultimele două planuri ale secvenţei. În primul ea execută pasul patinatorului la nivelul 
solului; al doilea, mai strâns şi care nu-i dezvăluie picioarele, permite crearea iluziei că 
într-adevăr lunecă pe un sol îngheţat. La fel ca în cazul jocului cu mingea, scara planului şi 
sunetul, poziţionarea între„a arăta” şi „a ascunde” permite să ne „facă să credem” în ceva 
ce nu există – aici un trucaj disimulat în afara câmpului. Munca de sunet – care s-a bazat 
mereu pe prezenţa banchizei – urmează ritmul acestor două planuri, conferind o senzaţia 
de beţie şi viteză deplasărilor Fatimei. 

Lărgirea cadrului ne permite să o vedem ulterior pe Fatima jucându-se cu o minge de 
perete. Putem vorbi aici de o manipulare sonoră deoarece claritatea şi precizia sunetu-
lui conferă materialitate unui obiect complet invizibil1. Faptul că precedentul cadru este 
strâns (şi prin urmare jocul se situează în afara câmpului) permite accentuarea acestei 
idei, strâns legată de problematica lui „a arăta – a ascunde”. De parcă ar dori să se întrebe 
asupra existenţei realităţii, Fatima merge apoi în pragul uşii pentru a contempla ploaia, 
care a devenit omniprezentă prin sunet.  Motivul pragului poate fi văzul aici în mod sim-
bolic: o basculare către imaginar. 

Această basculare este iniţiată de o schimbare de scară a planului cu un cadru strâns pe 
mâna Fatimei care îi parcurge braţul apoi peretele urmărindu-i mâna. E o structurare care 
ne permite să accedem la senzaţii, ca şi când ar experimenta lucrurile doar în manieră 
tactilă. Acest cadraj produce, de asemenea, o altă textură a imaginii: o definiţie mai mică, 
o uşoară estompare care dau impresia de ireal.  

Dar bascularea se face de fapt prin sunet. Materialitatea realistă a primei părţi din secvenţă 
este înlocuită de sunete evocând banchiza, printre care identificăm în special vuietul vis-
colului, teribilul vânt îngheţat care bate în aceste tărâmuri. Textura zidului şi trecerea de la 
culoarea neagră a pielii la albul ca zăpada ne transpune într-un cu totul alt  mediu: Fatima 
se pregăteşte să se îndrepte către Marele Nord. 

A PUNE DE ACORD REALITATEA CU DORINŢELE

Sunetul este cel prin care se „realizează” apariţia banchizei: mersul pe o ridicătură de 
pământ ocru se transformă într-o epopee pe un enorm strat de zăpadă a cărei sonoritate 
pufoasă o putem identifica atunci când începe să scârţâie sub picioare. 

Ulterior această basculare către imaginar se întăreşte prin accelerarea ritmului. Observăm 

Este oare filmul cel care-i oferă personajului banchiza pe care o doreşte sau forţa imagina-
rului Fatimei este cea care reuşeşte s-o materializeze pentru o plasa aici lumea lui Nanuk? 
Petite lumière se bazează pe această întrebare: oare imaginarul există într-o mai mare măsură 
decât realul? Filmul se bazează şi pe posibilitatea ubicuităţii pe care ne-o oferă condiţia de 
spectator de cinema: să te afli în altă parte rămânând în acelaşi loc, adică acea credinţă că 
imaginarul proiectat pe ecran este chiar realitatea timpului de proiecţie. Petite lumière pare 
a fi ghidată de aforismul pe care Jean-Luc Godard i-l atribuie lui André Bazin la începutului 
filmului său Le Mépris (Dispreţul) (1962):  „Cinematograful substituie privirilor noastre o lume 
care răspunde dorinţelor noastre”2 

1 — Această afirmaţie nu a fost de fapt scrisă de André Bazin ci de Michel Mourlet în Les Cahiers du cinéma en 1959 („Despre 

o artă ignorată”, nr 98), și în alt fel: „Cinematograful este o privire care se substituie privirii noastre pentru a ne da o lume care 

se potrivește cu dorinţele noastre. ”

2 — Putem detecta aici și o referire la o partida finală de tenis din Blow Up (1966) de Michelangelo Antonioni, jucată și ea 
fără nicio minge
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E IMAGINI – RECUL: DE LA EXPERIMENTAREA 

PRIVIRII LA EXPERIENŢA SPECTATORULUI

To kill a Mockingbird, 

Robert Mulligan, 1962

Rentrée des classes (Prima zi de şcoală)

Expérience, Abbas Kiarostami, 1973 El espiritu de la colmena (Spiritul de stup), Victor Erice, 1973

Petite lumière (Luminiță)

IV – CORESPONDENŢE
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DIALOGURI ÎNTRE ALTE ARTE. 
RENTREE DES CLASSES, LUMINĂ ȘI IMPRESIONISM

Artă a dramaturgiei, cinematograful este şi o artă plastică. Acesta este în princi-
pal felul în care a fost considerat şi apărat Henri Langlois; pentru fondatorul Cine-
maticii franceze, invenţia cinematografului la sfârşitul secolului al XIXlea reprezintă 
punctul culminant al artei picturale din acest secol. Dacă cinematograful a fost 
lăudat pentru capacitatea sa de a reda impresia instantanee de viaţă, este vor-
ba, chiar din acest stadiu primitiv, despre o artă a recreării, o artă a reprezentării.  
 
NECESITATEA LUMINII

Cinematograful primitiv poate fi asociat, tocmai, curentului pictural impresionist, al cărui 
contemporan de altfel şi este. Şi unul şi celălalt erau activităţi exterioare prin necesitate: 
pentru pictori, lumina era subiectul principal, variaţiile sale, vibraţiile cromatice, dimensiu-
nea imponderabilului. Cât priveşte cinematograful, pelicula fiind pe atunci puţin sensibilă, 
nu se putea filma decât în zilele luminoase şi la orele la care soarele era destul de sus pe 
cer. Această nevoie de lumină a cinematografului explică de altfel motivul pentru care 
acesta se va refugia curând în locuri cu denumirea de studiouri – ca cel al lui Georges 
Méliès fondat la Montreuil în 1897 –, unde sursele luminoase sunt controlate (printr-o 
arhitectură formată din geamuri mari), iar uneori suplimentate. Ştim de altfel că filmele 
Lumière erau developate în băi foarte elaborate şi lente, care se puneau în serviciul unei 
căutări sofisticate în domeniul luminii. 

Este clar că Rentrée des classes întreţine un raport de filiaţie cu impresionismul, mai ales 
prin opţiunea de a filma o parte din film în exterior şi la lumină naturală – în epoca aceea 
este o opţiune îndrăzneaţă. Acest impuls va fi de altfel unul dintre cuvintele de ordine ale 
Noului Val: să scoţi aparatul de filmat din studiouri şi să lucrezi în mare parte în lumină 
naturală. Există aici, în mod evident, paradoxul că cinematograful nu putea pe atunci să 
se joace cu un alt element pe care impresionismul l-a folosit din plin cu mare virtuozitate: 
culoarea. Acestea fiind spuse, legătura lui Rozier cu  impresionismul merge dincolo de 
această atitudine de a filma în exterior. Ea rezidă şi în voinţa de a prinde natura efemeră a 
luminii ei, nu de a o reproduce ci, în sensul pe care Claude Monet l-a dat impresionismului, 
de a elabora prin mijloacele artei sale o reprezentare a ceea ce ochiul omenesc nu poate 
vedea. 

CĂUTĂRI ÎN DOMENIUL LUMINII

Hoinăreala lui René prin natură este astfel profund marcată de lumină, într-atât încât 
pictura impresionistă este citată în mod evident. Putem considera de altfel că alege-
rea Provenţei este motivată de calitatea, claritatea şi francheţea luminilor sale, pe care 
Cézanne le-a reprezentat în numeroase pânze. Dacă Rozier se poate ocupa de culoare, 
observăm atenţia cu totul deosebită pe care o acordă raporturilor între umbre şi lumini.

Imaginea filmului nu caută nuanţele de gri – contrar cu situaţia din sala de clasă. Remarcăm 
că Rozier lungeşte şi pune în contrast raporturile între umbrele aruncate de vegetaţie şi 
vigoarea nuanţelor de alb când lumina întâlneşte apa, vegetaţia, solul sau corpul lui René. 
Aceste contraste nete sunt redate cu şi mai multă pregnanţă prin intermediul numeroa-
selor cadraje în plonjeu; aici lumina loveşte literalmente tot ce întâlneşte, ocazionând 
mii de scânteieri când este vorba de apă, cu care cineastul se poate juca şi la nivelul 
transparenţelor dată fiind limpezimea sa absolută. 

Interesul pe care îl acordă Rozier felului în care cade lumina se leagă de cercetările pictori-
lor impresionişti. Acest dialog emană din filtrul vegetal şi din umbrele din Bal au Moulin de 
la galette (1876, stânga jos) de Auguste Renoir; un motiv  stilizat într-o altă manieră, pe o 
notă mai provensală şi bucolică, de Claude Monet în al său Bois d'olivier au jardin Moréno 
(1884, dreapta jos). 

Rentrée des classes (1956) 

Baile en el moulin de la Galette  

(Auguste Renoir, 1876) 

Olivar en el jardín Moreno  

(Claude Monet, 1884)
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E izbitor să constatăm cum Rozier, în planurile scurte, compune adevărate tablouri ale 
naturii  – ne găsim cu aceste ocazii în chiar subiectivitatea privirii lui René. Este greu să 
nu ne gândim la compoziţiile lui Claude Monet care, ca şi aceste planuri din Rentrée des 
classes, unesc într-un acelaşi cadru vegetal, lumina, apa şi reflectarea cerului în aceasta 
din urmă –  Nymphéas, le matin (1914-1918, mijloc jos).

Dacă Rozier nu caută aici să egaleze în virtuozitate tablourile impresioniştilor, putem 
considera că există la el o aceeaşi voinţă de a surprinde şi de a celebra aceste dialoguri 
între apă, vegetal şi lumină. 

Nymphéas, le matin (Claude Monet, 1914-1918)

Rentrée des classes (1956) 

IMPRESII LUMINOASE

Tratamentul luminii nu se limitează pentru Rozier la a cita un mare curent pictural, el 
serveşte chiar subiectul filmului: relatarea raporturilor pe care le întreţine René cu natura. 
Putem considera că acesta devine practic parte a ei pe măsură ce avansează în vegetaţia 
tot mai deasă şi de-a lungul cursului de apă; lumina şi umbrele copacilor ajung să-şi pună 
amprenta asupra lui.

René devine el însuşi un teatru unde se joacă raporturile între umbre şi lumini. Lucrând 
la contrastele puternice între nuanţele de negru şi alb, Rozier tinde să-şi topească parcă 
personajul în natură, ca şi când ar fuziona cu aceasta, devenind parte a ei – ceea ce 
se poate observa cu deosebire când traversează acest tunel vegetal – jos în dreapta. 
Fapt care marchează o armonie între René şi peisaj, în care acesta dispare, cu care se 
identifică de-a lungul acestei escapade. 

Rozier merge până la a-i da formă luminii; prin sunet, cu opera lui Mozart care prinde a răsuna 
spre surprinderea lui René, o „imagine sonoră” care emană din locul fermecat - „Aria reginei” din 
Flautul fermecat a lui Mozart (cf. Analiza... unui plan p  19). Dar această „imagine sonoră” este 
ulterior preluată de o punere în scenă a luminii.

Alegând o oră cu mare expunere solară – observăm că soarele este sus pe cer – cuplată în 
contre-jour cu filtrul vegetaţiei şi condensarea cursului de apă, Rozier face literalmente să 
apară lumina, ca o revelaţie epifanică şi magică. O face materială şi palpabilă sub forma unor 
delicate particule în suspensie în aer. Este de altfel un alt semn al comuniunii personajului cu 
natura, care i se manifestă, ca şi când i-ar saluta prezenţa prin reptila acvatică. 

Natura este văzută ca o forţă, conferind filmului Rentrée des classes o dimensiune magică, 
aproape animistă; ea pare să acţioneze asupra lui René, pare a-l reţine şi a intra în dialog 
cu el – este cazul, mai cu seamă, din timpul acestui dans fascinant cu şarpele, cu care 
personajul stabileşte o legătură tulburătoare. Remarcăm de asemenea că băiatul apare şi 
dispare între umbre, lumină şi frunziş, fiind înglobat de vegetal; uneori parcă este obser-
vat dintr-un punct de vedere ciudat, această instanţă pare a fi natura însăşi, ceea ce îl 
transformă într-un personaj în toată puterea cuvântului. 
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Boudu sauvé des eaux 

(Jean Renoir, 1932) 

Une partie de campagne 

(Jean Renoir, 1936)

Canotiers à Argenteuil 

(Auguste Renoir, 1873) 

La liseuse ou printemps

(Claude Monet, 1872)

El pequeño salvaje 

(François Truffaut, 1968)

Rentrée des classes (1956)

CÂTEVA ELEMENTE PRIVITOR LA IMPRESIONISM ÎN CINEMA

Rozier nu este nici singurul nici primul care face referire la acest curent pictural. Există, 
mai ales în cinematograful francez, o vână impresionistă care curge de la vederile fraţilor 
Lumière, din care putem cita de exemplu Bocal aux poissons rouge; titlul însuşi trimite la 
studiul pictural al efectelor luminii pe apa animată de mişcările din recipient. 

Impresionismul cinematografic a fost legat de avangardele anilor 1920 şi 1930, mai ales 
de cineaştii Jean Epstein şi Germaine Dulac. Pentru acesta din urmă, el operează prin 
montaj, supra-impresiuni şi deformări, care creează raporturi emoţionale între tuşe lumi-
noase şi motive, cum se întâmplă în Thèmes et variations. 

Relativ la Rozier, este evident că inspiraţia lui vine mai puţin de la această avangardă cât 
de la Jean Renoir, al cărui asistent a fost la filmările pentru French cancan (1955), film 
care investeşte cu forţă culoarea şi mişcarea în prodigioase tablouri dansate. Mai înainte 
fiul, lui Auguste Renoir s-a remarcat prin filme cum ar fi Boudu sauvé des eaux (1932) 
sau Une partie de campagne (1936, dreapta), care se axează pe exterioare şi pe lumina 
naturală – cvasi integral în cazul celui de-al doilea. 

Jean Renoir citează aici motive arhetipale din pânzele impresioniştilor – prânzul în 
natură, plimbările în barcă (dreapta mijloc: Canotiers à Argenteuil de Auguste Renoir, 
1873), tinere femei elegante odihnindu-se sub copaci (mijloc stânga: La liseuse ou prin-
temps de Claude Monet, 1872). În acest film în care locul bucolic pare a pune stăpânire 
pe personaje, cineastul este atent la scânteierile luminii pe apă, la vibraţiile şi reflexele 
vegetaţiei; umbrele găurite de lumini vii cad pe personaje şi pe sol. 

Descendenţa acestui filon impresionist în cinema este importantă. Pentru că se leagă de 
copilărie şi dat fiind că Truffaut (cf. Filiations p 10) a fost un apărător al lui Rozier, ne 
putem gândi, de exemplu, la începutul din L'enfant sauvage (1968), adaptarea poveştii 
adevărate a lui Victor, un băiat găsit în stare naturală la sfârşitul secolului al XVIII-lea la 
Aveyron.

Alegerile de imagine ale lui Truffaut pentru a uni copilul şi natura se apropie mult de cele din 
Rentrée des classes. Jucându-se cu nuanţele de negru cărbune şi cele de un alb viu, tenta pielii 
băiatului în stare naturală se confundă cu mediul său, se camufleza în acesta.1 Ca şi Rozier, 
Truffaut se descurcă fără cuvinte, ne face să simţim doar prin mijloace vizuale şi sonore legătura 
profundă care uneşte o fiinţă omenească de elementele naturii. 

1 Este vorba de primele două secvenţe din L'enfant sauvage de François Truffaut
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* Putem pleca de la cele două imagini de la rubrica mize (p 4) şi să punem următoarele 
întrebări: unde se petrece filmul, ce putem spune despre personaje, care ar fi povestea 
lor? 

* Putem avea în vedere activităţi pornind de la ascultarea sunetului fără imagini şi apoi, 
pornind de la această audiţie, pentru a sensibiliza elevii la acest element cinematografic 
esenţial. Va fi o ocazie de a pune întrebarea legată de ceea ce « vedem » pornind de la 
elementele sonore: putem determina locul în care are loc filmul, câte personaje sunt, ce 
fac acestea, dacă sunt nemişcate sau se deplasează ?

— Pentru Rentrée des classes, trei secvenţe semnificative pun în valoare relaţia cu natura, 
interesul lor fiind că sunt doar sonore – fără niciun cuvânt: 6, 7 şi 8.

— Pentru Petite lumière, secvenţa 8 este deosebit de interesantă în măsura în care 
sunetul este foarte înşelător şi elevii răspund mai mult cu banchiza decât cu periferiile 
Dakarului — scopul nu este de a-i păcăli ci de a-şi da seama de capacitatea sunetului 
de a fi naraţiune şi de a deplasa sensul imaginilor.

ÎNAINTEA PROIECŢIEI DUPĂ PROIECŢIE

Aceste propuneri vin din principiile pedagogice pentru abordarea filmelor enunţate în introducerea acestei broşuri (cf. p 2). Ideea generală este de a adopta 
o atitudine intuitivă şi sensibilă faţă de film, instrumentele necesare în acest scop vin direct din conţinutul broşurii. Rubrica Împărţirea în capitole (p. 12-13) va 
permite să ne regăsim cu uşurinţă în film. 

Ne putem imagina un parcurs progresiv pe etape: pornind de la ceea ce simţim, putem avea 
nişte discuții colective; constatare şi descriere, apoi pentru a ajunge la analiză printr-o activi-
tate interactivă care pleacă de la imagini (fixe, planuri şi secvenţe) şi sunete

DISCUȚII: IMPRESII DESPRE FILME

* Putem reveni la activitatea efectuată înainte de vizionarea, cea de audiere: imaginile 
văzute în timpul vizionării au fost aproape sau departe de cele pe care le-aţi imaginat 
înainte de vizionarea filmelor? Situaţia este aceeaşi în cazul ambelor filme ? 

* Care sunt momentele marcante ale filmului? Descrieţi-le şi plasaţi-le în film. Justificaţi 
alegerea acestor momente. 

— Refaceţi parcursul personajelor. Care este situaţia de plecare şi situaţia finală din 
film? Care sunt principalele etape şi transformările care au loc pentru personaje în 
timpul filmelor?

* Există un personaj care v-a impresionat în mod deosebit şi de care v-aţi simţit apropiat? 
De ce?

* Descrieți personajele.

— Personajele au puncte comune? Care sunt acestea? Prin ce se deosebesc?

— Care este rolul adulţilor în cele două filme? Cum apar aceştia? Care sunt relaţiile lui 
René şi a Fatimei cu ei? Care sunt adulţii care le sunt aliaţi?

— Care sunt relaţiile lui René şi a Fatimei cu autoritatea?

A CONSTATA, A DESCRIE, A ANALIZA: INTERACȚIUNE CU IMAGINI, 
PLANURI ŞI SECVENŢE

* Definiţi mizele filmelor (p 4-5) pornind de la o imagine la alegere (eventual de către elevi 
sau cele din broşură) –putem împărţi grupul în două, o parte va lucra cu Rentrée des 
classes, cealaltă cu Petite Lumière

— Dacă elevii înşişi au ales imaginea, invitaţi-i să-şi explice alegerea: ce ne spune ea 
despre film şi care sunt elementele importante ale filmului pe care nu le vedem pe 
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imaginile fixe?  

— Descrieţi imaginea şi compoziţia acesteia (scara cadrului, lumina, prezenţa corpului, 
a peisajului, etc.)

— Alegeţi între 4 şi 6 cuvinte care au legătură cu această imagine 

— Plecând de la aceste cuvinte, dezvoltaţi la oral sau în scris: care sunt mizele în Ren-
trée des classes şi în Petite lumière?

* Găsiţi propriile sale imagini – recul (p 26)

— Reflectaţi la imagini de tot felul (din cinema, televiziune, pictură, benzi desenate, etc.) 
care ar putea fi asociate cu filmele

— Căutaţi aceste imagini

— Organizaţi aceste imagini într-o ordine aleasă

— Explicaţi această ordonare, progresia şi legăturile între imagini

O variantă a acestei activităţi poate fi ca profesorul să aleagă un lot de imagini posibile, iar 
elevii să selecteze dintre acestea un număr dat (între 4 şi 6), să le aranjeze şi să îşi justifice 
organizarea.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU RENTRÉE DES CLASSES

Legat de rubrica Filiaţii: după vizionarea filmului Zéro de conduite de Jean Vigo de către 
elevi, şi cu referire la imaginile din broşură (p 10), descoperiţi corespondenţele între filmul lui 
Vigo şi cel al lui Rozier.

* Cu imaginile din Zéro de conduite 

— Ce raporturi putem stabili între imaginile din filmul lui Jean Vigo şi cele din Rentrée 
des classes ? 

* Pentru ansamblul imaginilor de la rubrica Filiaţii

— Care sunt punctele comune între toate imaginile ?

— Care este imaginea din alte filme care pare mai apropiată de Rentrée des classes?  
De ce ? 

Cu rubrica Probleme de cinema: „A arăta – a ascunde”; activitate pentru care este prefera-
bil să avem diferite capturi de imagini semnificative la dispoziţie sau să proiectăm extrasele 
semnificative (secvenţele 6, 8, 11 și 13)

* Vom urmări în special povestea şarpelui din film (cf A arăta – a ascunde: şarpele): 

— Când este arătat şi când este ascuns pe parcursul filmului ?

— Cum este descoperit şarpele la şcoală ? Îl vedem în acel moment ? 

— Care sunt diferitele tipuri de relaţii pe care René le are cu reptila ? 

— Cum putem explica alegere lui René de a-i da drumul animalului la sfârşit ?  
(cf. Analiza... unei secvenţe p 20-21)

ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU PETITE LUMIÈRE

Cu secvenţa 2, pe baza rubricii Analiza... unui plan și … a unei fotograme (p 22-23) 

* Definiţi în prealabil, pe bază de exemple, împreună cu elevii, ce este un plan, o cameră, 
o proiecţie/ un proiector şi montajul.

— În ce fel regăsim în această secvenţă, prin personajul Fatimei, ideea de aparat de 
filmat, de proiector ? Unde se vede apropierea de montaj?

— De ce putem spune despre ea că este actriţă şi spectator totodată?

* Comparaţi decupajul din Petite lumière (cf. Mărturii p 11-12) cu proiecţia secvenţei 2. 

— Descrierea sunetelor şi imaginilor corespunde cu ceea ce a fost prevăzut în timpul 
decupajului (care poate fi definit ca plan de lucru stabilit înaintea filmărilor, plan cu 
plan, secvenţă cu secvenţă, cu indicaţii de cadraj şi sunet)?

— Explicând în prealabil scara unui plan de semi-ansamblu: filmările au prilejuit un alt 

decupaj al secvenţei? Cum se poate explica acest lucru? 
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ATELIER DE SUNET

Broşura reflectă importanţa şi originalitatea muncii la sonor în aceste două filme atât de sen-

zoriale. Ansamblul de activităţi din jurul acestei probleme include şi muzica. Ne putem folosi 
de numeroase rubrici, mai ales Probleme de cinema 2 – Sunete și sonorităţi (p 16-17), şi de 
referirile foarte precise ale lui Alain Gomis privitor la aceste probleme); Analiza... unui plan și 
… a unei secvenţe din Rentrée des classes (p 19 și p 20-21); Analiza... unei secvenţe din 
Petite lumière (p 24-25). 

* Putem lucra pe imagini, fără sunet de data asta

În Rentrée des classes, intervenţia „cântecului naturii” (secvenţa 7) este deosebit de 
semnificativă

— De ce personajul mişcă din cap? Ce caută din priviri? Ce vedem şi putem înţelege 
sensul scenei fără sunet?

* Proiectaţi apoi extrasul cu sunet.

— Putem înţelege extrasul în acelaşi fel? Care este semnificaţia ilustrată de cineast prin 
relaţia dintre René şi natura care îl înconjoară? 

— Dacă ar trebui să propuneţi o muzică, sau un comentariu în voce off, sau un bruiaj 
pentru această secvenţă, care ar fi acesta? 

* Faceţi proba într-un atelier de practică:

— Difuzarea mai multor bucăţi muzicale pe imagini în locul Flautului fermecat al lui 
Mozart, discutând cu elevii.

— Scrierea unui comentariu (vocea interioară a lui René) dacă este posibil montat în 
voce off pe secvenţă.

— Montajul bruiajului (pornind de la băncile de sunet pe care le putem găsi pe internet, 
sau secvenţele de bruiaj realizate în  atelier) pe secvenţă.

— Comparaţi diversele tentative pe care le-aţi putut realiza cu elevii, pentru a explica 
alegerea făcută de Rozier.

Pentru Petite lumière, putem relua secvenţa 8, deosebit de importantă prin discordanţa 
accentuată între imagine şi sunet prezentă aici

— Amintiţi-vă de banda de sunet în timpul filmului; prin ce este surprinzătoare pe       
durata acestei secvenţe?

— Care ar fi banda de sunet „normală” a acestei secvenţe? Stabiliţi o listă: obiectele, 
contactele, elementele meteorologice, suprafeţele (solurile, pielea).

— Dintre aceste sunete, există unele care pot fi bruiate cu mijloace proprii, obiecte sau 
instrumente rudimentare?

* Rolul muzicii în Rentrée des classes.

— Pornind de la secvenţa 14 şi prin referire la rubrică Analiza...  unei secvenţe (p 20-21), 
putem de asemenea să lucrăm pe relaţia dintre mişcările personajului şi compoziţia 
lui Darius Milhaud, muzica devenind aici naraţiune în sensul deplin al cuvântului. 

* Putem relua ascultarea fără imagini, în scopul de a identifica sunete

— Rentrée des classes: identificaţi sunetele din secvenţele 5 şi 6. Conduceţi discuţia 
către constatarea prezenţei tot mai mari a sunetelor naturii

— Petite lumière: identificaţi sunetele din secvenţa 4. Prezentând apoi aceeaşi secvenţă 
cu sunet şi imagini: care este relaţia dintre privire şi ascultare, au loc ele simultan, de 
ce putem spunem că Fatima priveşte şi cu urechile?
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