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U20: CINEMATOGRAFIE 

Cristian Mungiu câştigă „Palme d’Or” pentru 

lungmetraj  
 

Pentru prima dată in istoria cinematografiei româneşti, un regizor 

câştigă trofeul principal la Cannes. 28 Mai 2007 Cannes 
 

1. „Pentru mine e ca o poveste. Acum un an, nici nu ne gândeam să lucrăm la 

acest proiect. Acum şase luni, nici nu aveam bani pentru acest proiect. Apoi, 

doream s-ajungem la Cannes, în orice secţiune”. Cu aceste cuvinte şi-a început 

Cristian Mungiu discursul la acceptarea trofeului „Palme d’Or” pentru cel de-al 

doilea lungmetraj al său: „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”.  

„Sper ca acest premiu să ne ajute să ajungem la un public cât mai larg. Trofeul 

este o veste bună pentru filmele fără bugete prea mari şi fără staruri”, a adăugat 

regizorul. (Adevărul, 28 mai, 2007) 

 

2. După Cannes: însemnări de pe blogul lui Cristian Mungiu 
„Adesea sunt întrebat în ultima vreme dacă viaţa mea s-a schimbat. Şi zic că 

nu. Dar de fapt am impresia că s-a schimbat întrucâtva. Fie şi pentru faptul că 

scriu rândurile astea într-un avion. În drum spre Toronto, dinspre Mexico City. 

Unde ieri am avut conferinţa de presă de după proiecţia oficială [...]. Mâine o 

iau de la capăt în Canada, pentru 3 zile. După o călătorie începută în Sarajevo, 

continuată la Roma, Paris şi Telluride/Colorado. Ca să ajung la Telluride, o 

staţiune de milionari americani în Munţii Stâncoşi, am zburat 30 de ore şi am 

schimbat 4 avioane. Nu-mi place să zbor în State, frica mea de autorităţi după 

douăzecişiceva de ani de trai sub comunism se activează, şi de fiecare dată mi 

se pare că e o chestiune de zile până când controlul anti-tero va găsi ceva 

suspect în pantofii mei. N-am fost departe nici de data asta. 
 

3. La îmbarcarea la Paris, o domnişoară franţuzoaică m-a întrebat cu ce mă 

ocup. I-am zis că sunt regizor. Apoi însă m-a întrebat dacă pot să demonstrez 

chestia asta şi atunci am simţit panica instaurându-se. I-am zis că am nevoie de 

actori pentru chestia asta, dar n-a gustat gluma. Vorbea serios. Voia să ştie 

dacă am cărţi de vizită „asupra mea”. Fatalmente, n-aveam şi m-am simţit 

foarte vinovat (...), chiar dacă nu ştiu cam ce ar putea o carte de vizita să 

certifice despre mine. În orice caz, situaţia devenea un pic dramatică. Văzând 

că n-o scoatem la capăt, a chemat o şefă. Deja o băbuţă care stătea să se 

îmbarce după mine se uita în jur să vadă pe unde poate să fugă, la un caz. Au 

reluat întrebarea: deci cum ne demonstrezi că eşti cine zici că eşti – m-a 

chestionat supraveghetoarea, severă ca orice om conştient de pericolul 

globalizării terorismului. Şi de ce nu aveţi la dvs. business cards dacă aveţi 

pretenţia să zburaţi la business class? Devenea nasol rău. Şi atunci mi-a venit 

o idee. Am întrebat-o dacă e de acord, în situaţia în care-i dau 10 euro, să 

meargă să cumpere pentru mine Le Nouvel Observateur, Paris Match şi Le 

Parisien. A fost de acord. Am răsfoit ziarele până când am găsit cronicile la 

lansarea filmului meu în Franţa. I le-am arătat. O clipă le-a studiat şi m-am 

întrebat în ce măsură contează să am cronici bune. N-am mai aflat. A părut că, 

odată ce a realizat că numele din paşaportul meu şi numele din cronici 

corespund, s-a liniştit. M-am îndreptat umilit spre avion, amintindu-mi că, 

orice ar fi, sunt născut român. Spre surpriza mea, cronicile erau foarte bune, 

dar chiar nu mai conta.”                               (După www.4months3weeksand2days.com/blog) 

 
 
 
 
 
 
 
Lexic 
 

Sinonime 
trai =  viaţă 
veste = ştire 
 

Antonime 

îmbarcare = 
debarcare 
lungmetraj 
≠ scurtmetraj 
 

Familii de cuvinte 
• a câştiga, câştig,                 
câştigător, necâştigă-
tor 
•proiect, a proiecta, 
proiectant, proiecţie 
proiector 
• regie, regizor,  
a regiza, regizoral 

 

Abrevieri 
State = Statele Unite 
ale Americii 
 

Cuvinte călătoare 
star, uri (n) 

Expresii 
•de data asta 
•douăzeci şi ceva = 
peste douăzeci 
•a gusta gluma 
•întrucâtva = într-o 
oarecare măsură 
•la un caz = dacă e 
nevoie 
•a o lua de la capăt = 
a (re)începe 
•nasol rău = foarte 
grav  

•a o scoate la capăt = 
a reuşi; a rezolva  
•a sta să...= a fi pe 
punctul să... a fi gata 
să... 
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I. Activităţi lexicale  
 

A. Lexic cinematografic 
film, lungmetraj, scurtmetraj, scenariu, scenarist, regizor, a regiza, regie, actor, actriţă, a lansa un film,  
a face o cronică la un film, ... 
 

B. Expresii idiomatice care conţin particula o* : 
 

a  o lua de la capăt Mâine o iau de la capăt în Canada. 

a o scoate la capăt Văzând că n-o scoatem la capăt, a chemat o şefă. 
 

1. Căutaţi în coloana din dreapta un corespondent lexical pentru expresiile a.-f. din stânga:  
                                                                                                        

a. a o băga pe mânecă 1. a avea necazuri/neplăceri 

b. a o da încolo (de treabă)**                                  2. a trece în faţă; a pleca înaintea altora; a depăşi 

c. a o încurca 3. a ajunge în dificultate/în situaţie grea 

d. a o lăsa/în plata Domnului/baltă 4. a abandona; a renunţa la ceva 

e. a o lua înainte 5. a se speria de consecinţele unei fapte  

f. a o păţi/rău; urât 6. a manifesta dezacordul, indignarea                 
 

2. Completaţi spaţiile marcate (...) cu expresii de sub 1. a. -f.  
 

a. Sfătuieşti pe cineva să renunţe:                     -Nu rezolvi nimic aşa .......................!  

b. Spui cuiva să plece înaintea ta:                    -.................................! Vin imediat şi eu. 

c. Comentezi accidentul la ski al unui coleg:   - ...................... E în spital cu o fractură.   

d. Îţi spui părerea despre Andrei care conduce fără permis -O să-l oprească odată poliţia şi ........... 

e. Eşti indignat că Paul a întârziat o oră:           - .....................! Chiar o oră să întârzii? 

f. Eşti speriat  pentru că s-a aflat că ai minţit   -......................... Toţi au aflat adevărul. 
                                                                                            

C. În limbajul colocvial şi argotic sunt folosite cuvinte provenite din limba romă (ţigănească): 
 

•barosan = mare, important;  gagiu= bărbat tânăr, iubit;  gagică = fată, iubită;  mişto = frumos, bun; 

 nasol = rău, urât;  baban = mare;  a hali(esc) = a mânca, haleală = mâncare... 

•Cel mai nasol film după o carte mişto. – 7.03.2008 (comentariu la filmul „Dragostea în vremea 

holerei” după romanul lui G.Garcia Marquez)  

•Nasol moment, mişto colivă. – 13.03.2009 (M. Dinescu comentează o emisiune TV) 

•Meserie, te halesc. – 29.12.2008 (Declaraţia unui actor pasionat de meseria sa) 
(Surse: Portalul de ştiri Realitatea.net: a., b.) şi  Jurnalul Naţional: c.) 

 
II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

D. Exprimarea timpului în discursul direct şi în discurs indirect  G 2.16. 
• Acum un an, nici nu ne gândeam să lucrăm la acest proiect. 

> Cu un an în urmă, Cristian Mungiu nici nu se gândea să lucreze la acel proiect. 

• Acum şase luni, nici nu aveam bani pentru acest proiect. 

> Cu şase luni în urmă, nici nu avea bani pentru acel proiect. 
• Sunt în drum spre Toronto, dinspre Mexico City, unde ieri am avut conferinţa de presă după proiecţia 

oficială. Mâine o iau de la capăt în Canada, pentru 3 zile.  

> Era în drum spre Toronto, dinspre Mexico City, unde cu o zi înainte/în ajun avusese conferinţa de 

presă. A doua zi urma să o ia de la capăt în Canada, pentru 3 zile. 
 

3. Următoarele fraze sunt extrase din interviuri cu C. Mungiu. Precedaţi-le de expresia: Regizorul 
a spus/explicat/răspuns că... şi faceţi toate transformările necesare:   

                                                 
*
 Cele mai multe sunt colocviale. 

**  Frecvent folosită în exclamaţii: dă-o/daţi-o /încolo de treabă ! 



 88 

a. Oamenii îşi închipuie că dacă mă apuc mâine de scris, am, găsesc sau identific în 48 de ore 

o altă poveste care să aibă acelaşi efect.  

b. Îmi doresc să mă trezesc în fiecare zi aceeasi persoană care am fost ieri şi am pretenţia că în 

situaţia şi contextul în care mă regăsesc acum nu m-am schimbat. Aşa sper. 

c. În acest moment am chef să-mi povestesc biografia: când scriu, mi se întâmplă cele mai 

spectaculoase lucruri, pe care nu mai ţin minte dacă am apucat sau nu să le trăiesc. 
 

E.  Oralitatea în relatare  
a. Citarea discursului direct: 
•Au reluat întrebarea: deci cum ne demonstrezi că eşti cine zici că eşti – m-a chestionat supraveghe-

toarea. [...] Şi de ce nu aveţi la dvs. business cards dacă aveţi pretenţia să zburaţi la business class? 

b. Procedee de reluare şi rezumare: chestia asta 
•La îmbarcarea la Paris, o domnişoară franţuzoaică m-a întrebat cu ce mă ocup. I-am zis că sunt 

regizor. Apoi însă m-a întrebat dacă pot să demonstrez chestia asta (1) şi atunci am simţit panica 

instaurându-se. 
•I-am zis că am nevoie de actori pentru chestia asta (2), dar n-a gustat gluma. Vorbea serios. Voia să 

ştie dacă am cărţi de vizită „asupra mea”. 
 

4. Inlocuiţi discursul direct citat de sub E.a. cu relatarea la persoana I.  
a. Supraveghetoarea a vrut să ştie cum pot eu .................................................................................. 
b. Apoi m-a întrebat de ce nu aveam la mine .......................................................................................... 
 

5. Substituţi în text sintagma chestia asta (1), (2) prin: asta; lucrul ăsta; treaba asta (colocvial).  
 

F. Ironia: vorbitorul intenţionează să transmită ceva cu totul diferit de conţinutul frazei.  
•Voia să ştie dacă am cărţi de vizită „asupra mea”. Fatalmente, n-aveam şi m-am simţit foarte vinovat 

de chestia asta, [...]  
•Deci cum ne demonstrezi că eşti cine zici că eşti – m-a chestionat supraveghetoarea, severă ca orice 

om conştient de pericolul globalizării terorismului. 
 

6.  Ce ironizează autorul în citatele din casetă? Căutaţi alte fragmente în care autorul foloseşte 
ironia.   
 

7.  Redactaţi o ştire pentru o rubrică de umor,  inspirată din cele întâmplate regizorului Cristian 
Mungiu pe aeroportul francez. Titluri posibile: Cristian Mungiu a fost demascat; Fără cărţi de vizită, 
fără business card, dar cu Palme d’Or  etc.  
  

G. Scenariul de film trebuie să conţină: 
 

a. descrierea cadrului de desfăşurare a filmului. 
Ex.: Sală de îmbarcare în aeroport. La ghişeul de „check-in” s-a format o coadă lungă. Printre călători 
un tânăr care pare agitat, neliniştit. La ghişeu o tânără cu un zâmbet plăcut, politicos. Tânărul prezintă 
biletul. E un bilet „business class”. Tânăra funcţionară se încruntă, zâmbetul ... 
 

b. dialogul şi indicaţiile regizorale : 
Funcţionara (cu o figură severă):  
- E biletul d-voastră? Sunteţi sigur? Cu ce vă ocupaţi? etc. 
 

8. Urmăriţi: a. Descriere cadru şi b. Dialog şi indicaţii regizorale, din scenariul filmului „432”.  
  

a. Descriere cadru (primul cadru în prima variantă de scenariu) 
 

INTERIOR DE CAMERĂ DE CĂMIN - DIMINEAŢA 
 

În încăperea îngustă şi lungă cele două paturi sunt aliniate lângă pereţi.[...] Cel de lângă geam pare 

făcut oarecum în grabă: peste pătura albastră înfăţată într-un cearşaf – plic alb, zace o cămaşă de 

noapte mototolită. [...] 

Pe jos e un reşou cu rezistenţele înroşite[...]Unul lângă celălalt pe reşou, sunt două ibrice de tablă, cu 

smalţul sărit.  
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b. Dialog şi indicaţii regizorale 
 

RECEPŢIONERA 2 (examinând buletinul): Aveţi mutaţia văd ... Sînteţi studentă? 

OTILIA: Da .                                                                       

RECEPŢIONERA 2: Păi şi dacă aveţi cameră la cămin ce vă trebuie hotel?                                                         

OTILIA: Sîntem şase-n cameră şi în sesiune nu prea poţi să-nveţi ... 

(Recepţionera dă din cap şi o priveşte cu subînţeles: bărbi.)                           

RECEPŢIONERA 2: Câte persoane? 

OTILIA: Păi sigur o persoană, dar s-ar putea să fie două. 
 

Obs. Dialogul reproduce elemente de oralitate şi argou: 

păi (interjecţie): cu diferite funcţii în discurs: conclusiv, pauză de ezitare 
Ce vă trebuie hotel? = De ce vă trebuie hotel? 

bărbi = minciuni, invenţii 
 

a. Ce fraze din 8.a. Descriere cadru corespund imaginii din film? Completaţi descrierea, precizaţi 
ce face Găbiţa.   
b. Unde se petrece secvenţa b.? Descrieţi personajele şi interpretaţi scurta scenă.  
c. Ce are în comun această scenă cu întâmplarea de pe aeroportul din Paris, povestită de 
Cristian Mungiu ? 
9. Citiţi următoarele informaţii  despre filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile. După o documentare 
suplimentară şi vizionarea filmului, expuneţi în scris opiniile voastre despre film şi succesul 
acestuia.    
  

Filmul este o poveste şocantă despre un avort ilegal în perioada regimului Ceauşescu. Găbiţa este 

însărcinată de 4 luni, 3 săptămâni şi două zile când se hotărăşte să avorteze. Prietena ei, Otilia, o ajută. 

Cristian Mungiu, care este şi autorul scenariul, mărturisea: „Povestea reală o ştiam demult. Constatând 

că întâmplarea încă mă afectează la mai bine de 15 ani de când am aflat-o, m-am gândit că există toate 

şansele să emoţioneze şi pe alţii.” (Blog:www.4months3 weeks and 2 days/4 luni 3 săptămâni şi 2zile/com/blog)  

Cristian Mungiu (40 de ani) este regizorul, autorul scenariului şi producătorul filmului. Costurile totale 

pentru realizarea peliculei s-au ridicat la aproximativ 600.000 de euro. 
 

10. Încercaţi să scrieţi un scenariu de scurtmetraj 
inspirat din întâmplarea de pe aeroport a lui 
Cristian Mungiu.  
 

11. Citiţi despre cel mai prestigios festival de film 
din România: 
 

TIFF 2009 se deschide cu filmul Amintiri din Epoca 
de Aur 

 
Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) a ajuns la cea de-a opta ediţie. În perioada 29 mai – 7 iunie, 
Clujul va fi din nou luat cu asalt de filme, invitaţi şi evenimente marca TIFF. Timp de 10 zile iubitorii festivaluluii 
vor putea să îşi reîncarce bateriile cu titluri hit ale anului trecut şi începutului de 2009, cu filme fără limită, cu 
premiere autohtone mult aşteptate şi, nu în ultimul rând, cu o atmosferă plină de energie instituită în toate 
punctele cheie ale oraşului. 
TIFF 2009 începe în forţă. În seara zilei de 29 mai, la Cinema Republica, Aminitiri din Epoca de Aur dă startul 
acestei ediţii. Un film scris de Cristian Mungiu şi regizat de Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu, 
Contantin Popescu şi Cristian Mungiu. Amintiri din Epoca de Aur ecranizează cele mai cunoscute legende urbane 
din România anilor ’80, recuperând umorul care i-a ajutat pe români să supravieţuiască perioadei. Poveştile 
Amintirilor îşi propun să recupereze amănuntele uitate din copilăria celor care s-au născut ca „decreţei” şi care 

trăiesc astăzi cu nostalgia obiectelor, a muzicii şi a obiceiurilor tinereţii lor: cântatul imnului la începutul orelor, 
lozincile scandate la trecerea coloanelor oficiale, fericirea de a avea o banană de Crăciun, încercarea de a 
economisi monezi de un leu şi trei lei la borcan, vândutul sticlelor goale pentru bani de buzunar şi multe altele. 
„Am vrut ca după 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, şi până la următorul meu film de autor, să ofer publicului român 
o comedie, iar Amintiri din Epoca de Aur, film episodic şi colectiv, îmbină punctele de vedere a cinci colegi de 
generaţie cărora le-a făcut plăcere să Recupereze, să Refolosească şi Recondiţioneze amintirile din perioada 
nopţilor pierdute la bairamuri, video şi cozi.”, spune Cristian Mungiu. 

(Luni, 9 martie 2009) 

http://www.tiff.ro/

