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Istoria filmului moldove
Începutul istoriei cinematografiei din Republica Moldova datează din anul 1897, 

atunci când operatorului de origine algeriană, Felix Mesguich, a fost trimis de compania 
fraților Lumière la Chișinău, unde acesta a filmat exercițiile mai multor escadrile sub 
comanda unui general de origine franceză 
aceeași seară în Clubul Nobilimii
Patria Emil Loteanu. Peste mulți ani, Mesguich a documentat acest fapt în memoriile sale 
(Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.
Groupe de réflexion sur l'image dans le monde hispanique

 
Între anii 1910 și 1914, operatorii de la compania franceză de producție de film 

Société Pathé Frères au vizitat de mai multe ori Moldova, atunci gubernia Rusiei 
Basarabia, unde filmau diverse subiecte pentru revista lor cinematografică  Pathé
(Olărescu în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 293
primul cinematograf echipat „Orfeum”, unde au avut loc proiec
(Nesterov). Cultura cinematografică a început să înflorească 
regiune avea un cinematograf. Începând cu 1928, cinematografia din Basarabia ia „cursul 
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Cinema history began with the documentation and representation of urban spaces. Likewise, the cinema 
from Moldova began with the documentation of the Chisinau city. At the same time, the development of 
national cinema in the context of Soviet censorship forced the directors to seek new more subtle a
means of expression, which would allow expressing their own opinions, ideas and pain bypassing the control 
committee. One of these means became the architectural landscape, which acquired new meanings in the 
notorious Moldovan films by Mihail Kalik, Vadim Derbeniov, Valeriu Gagiu and Vasile Păscaru. This paper 
examines the semiotic value of architecture in Moldovan fiction films of the second half of the twentieth 
century. At the same time, by identifying urban spaces in correlation with the director's intention, the article 
tends to highlight the impact of architecture on the aesthetics and dramaturgy of Moldovan poetic film.
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Istoria filmului moldovenesc – de la Frații Lumière la „Moldova-Film”
Începutul istoriei cinematografiei din Republica Moldova datează din anul 1897, 

atunci când operatorului de origine algeriană, Felix Mesguich, a fost trimis de compania 
șinău, unde acesta a filmat exercițiile mai multor escadrile sub 

comanda unui general de origine franceză – prințul Louis Napoleon, proiectându
și seară în Clubul Nobilimii (Seguin, Mesguich), unde acum se afla cinematograful 

ți ani, Mesguich a documentat acest fapt în memoriile sale 

Figura 1. F. Mesguich. Memoriile. Sursa: 
Groupe de réflexion sur l'image dans le monde hispanique. 

și 1914, operatorii de la compania franceză de producție de film 
au vizitat de mai multe ori Moldova, atunci gubernia Rusiei 

Basarabia, unde filmau diverse subiecte pentru revista lor cinematografică  Pathé
Olărescu în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 293-300). În 1912 la Chișinău a fost deschis 

primul cinematograf echipat „Orfeum”, unde au avut loc proiecții regulate de filme
. Cultura cinematografică a început să înflorească și în câțiva ani, ap

regiune avea un cinematograf. Începând cu 1928, cinematografia din Basarabia ia „cursul 
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and representation of urban spaces. Likewise, the cinema 
from Moldova began with the documentation of the Chisinau city. At the same time, the development of 
national cinema in the context of Soviet censorship forced the directors to seek new more subtle and abstract 
means of expression, which would allow expressing their own opinions, ideas and pain bypassing the control 
committee. One of these means became the architectural landscape, which acquired new meanings in the 
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Film” 
Începutul istoriei cinematografiei din Republica Moldova datează din anul 1897, 

atunci când operatorului de origine algeriană, Felix Mesguich, a fost trimis de compania 
șinău, unde acesta a filmat exercițiile mai multor escadrile sub 

țul Louis Napoleon, proiectându-le chiar în 
, unde acum se afla cinematograful 

ți ani, Mesguich a documentat acest fapt în memoriile sale 

și 1914, operatorii de la compania franceză de producție de film – 
au vizitat de mai multe ori Moldova, atunci gubernia Rusiei – 

Basarabia, unde filmau diverse subiecte pentru revista lor cinematografică  Pathé-jurnal 
șinău a fost deschis 

ții regulate de filme 
și în câțiva ani, aproape fiecare 

regiune avea un cinematograf. Începând cu 1928, cinematografia din Basarabia ia „cursul 
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estic” de dezvoltare. Evenimentele importante din Republica Autonomă Sovietică 
Moldovenească sunt difuzate în revistele cinematografice de actualități Кiнонеделя, 
Союзжурнал și Кинолепописец (Olărescu în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 294-295). 
Cu toate acestea, până în 1940, nici-un studio de film nu a fost înregistrat pe teritoriul actual 
al Republicii Moldova, din cauza instabilității politice și a războaielor. Cu toate acestea, în 
1930, refugiații din Basarabia filmează lungmetrajul de ficțiune „Între Prut și Nistru, e 
liniște” la studioul de film din Odesa (Geneza cinematografiei moldoveneşti. Eciclopedie de 
la A la Z). Acesta a fost primul film realizat de cineaști moldoveni cu folosirea materialului 
local și a subiectului național.  

În 1940, la Chișinău se deschide o secție a studioului de film din Odesa, menită să 
documenteze evenimentele din Moldova pentru revistele de actualități Союзкиножурнал, 
Радяньская Украiна și Moldova sovietică (Olărescu în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 
295-296). La 26 aprilie 1952, a fost înființat Studioul cinematografic de filme documentare și 
cronică cinematografică din Moldova (Ibidem: 301-310). Acesta fapt a marcat prima treaptă a 
înființării și dezvoltării cinematografiei naționale. Chiar dacă la început în vizorul cineaștilor 
nimereau doar evenimentele oficiale, treptat aceștia au început să intercaleze secvențe din 
viața cotidiană în ilustrațiile sale cinematografice, apropiind filmul de realitatea socială. Peste 
5 ani de la înființarea studioului, Consiliul de miniștri din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească a hotărât să redenumească și să reorganizeze acesta în studioul de filme 
artistice si cronică documentară „Moldova-film” (Ungureanu). Anual, studioul producea până 
la 6 lungmetraje de ficțiune, 4 desene animate, 25 de documentare, 20 de filme populare de 
știință și educație, 12 jurnale de știri „Moldova sovietică” și 6 jurnale de știri ale revistei 
satirice „Usturich” (Studioul Moldova-Film. Istoria Studioului Moldova-Film). Studioul 
funcționa doar pe baza finanțării de stat și până în 1991 rămânea unica companie de producție 
de film din Moldova. Astfel, guvernul comunist deținea monopolul asupra artei 
cinematografice și controla cu vigilență supunerea acesteia ideologiei sovietice. Cu toate 
acesta, noua generație de cineaști, care a trecut prin cel de al II-lea Război Mondial, a 
contribuit la eliberarea cinematografiei sovietice de dogmele staliniste și a orientat arta 
sovietică la idealurile și profunzimile sufletului omului (Plămădeală în Plămădeală, Olărescu, 
Tripa, 2014: 15-40). În același timp, lansarea în anii ’60 a unei întregi pleiade de scriitori în 
cinematografia moldovenească, a marcat o nouă etapă în evoluția filmului național (Olărescu, 
2000: 5-16). Ei au adus spiritul poetic în filmul autohton, declanșând apariția unui nou 
univers cinematografic, în care coexista miticul cu cinematograficul (Plămădeală în 
Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 27). Prin metafore vizuale, regizorii autohtoni povesteau 
despre frământările și aspirațiile sale, ocolind cenzura slujitorilor politicii comuniste, care 
erau „orbi” în fața limbajului poetic. Acest fapt a permis strecurarea „vocii” moldovenilor pe 
marele ecran sovietic și chiar internațional. În 1960, filmul „Cântecul de Leagăn” de Mihail 
Kalik a fost selectat la Festivalul Internațional de Film din Locarno, ediția XIII, unde a primit 
diploma onorifică pentru participare (Kinoglaz). Acest film a atras atenției internațională 
asupra industriei cinematografice moldovenești emergente, iar recent, în 2010, filmul a fost 
prezentat la Festivalul Internațional de Film din Moscova, în cadrul programei de 
retrospectivă a cinematografiei sovietice. În 1961, Mihail Kalik a realizat un alt film care i-a 
adus faimă – Omul merge după soare. După vizionarea filmului, scriitorul și criticul literar 
suedez Artur Lundkvist a scris pentru revista „Vi”: „Se pare că lunga iarnă din 
cinematografia sovietică s-a încheiat în sfârșit. Gheața s-a spart după stalinism și a condus 
la o nouă eliberare a artei. Cea mai bună dovadă în acest sens este „Omul merge după 
soare”, a cărei temă simbolică puternică aduce în prim plan o formă de artă triumfătoare. 
Filmul a devenit un mic miracol al instantaneității poetice și al sentimentelor pline de 
semnificație” (Fruchtman). Filmul a fost premiat la Festivalul Internațional de Film de la 
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Helsinki cu premiul I pentru scenriu (Dodul), iar directorul de imagine, Vadim Derbenev a 
primit diplomă specială pentru imagine de la juriul festivalului (Cinematografia din 
Moldova). În 1965, Derbenev a realizat filmul „Ultima lună de toamnă” în cadrul studioului 
Moldova-Film, după romanul lui Ion Druță. Acest film a devenit cea mai importanta realizare 
a sa și o adevărată descoperire pentru lumea cinematografiei. În 1966, filmul a fost distins cu 
premiul Marea Cruce de Sud și premiul pentru Cel mai bun rol masculin în cadrul 
Festivalului Internațional de Film Mar del Plata din Argentina, ediția VIII și „Grand Prix” la 
Festivalul Internațional de Film Cannes, la secțiunea Cel mai bun film pentru copii și tineri 
(Butnaru, 2011). Până în 1982, „Moldova-Film” a lansat 120 filme de ficțiune, 800 
documentare, 750 de jurnale cinematografice „Moldova Sovietică”, 40 de ediții ale jurnalului 
satiric „Usturici” și 40 de filme de animație (Ungureanu). O dată cu destrămarea Uniunii 
Sovietice și trecerea de la economia de stat la cea de piață, studioul a suferit o stagnare vădită, 
iar majoritatea operelor au rămas „nedigitalizate” pe rafturile studioului fără drept de 
recuperare.  

 
Semiotica peisajului urban în filmul „Omul merge după soare”  
Filmul Omul merge după soare a venit ca un răspuns la necesitatea de reconsiderare 

artistică a producțiilor studioului Moldova-Film. Tânărul scenarist Valeriu Gagiu, împreună 
cu regizorul Mihail Kalik, căutau modalități de a rupe cercul vicios al clișeelor și subiectelor 
stereotipice (Plămădeală în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 48). Inspirați de teoriile lui 
Vertov, tinerii cineaști au dorit să aducă pe ecran ‘suflul viu al vieții luate prin surprindere 
(Ibidem: 49), generând contrapuncte și asociații inedite. Totodată, conducerea studioului și a 
Ministerului Culturii nu susțineau impulsurile tinerilor cineaști, îndrumându-i spre o cale 
șablonată de glorificare a sistemului socialist (Ibidem: 50). Însă, opunerea lui Gagiu și Kalik 
contra intervențiilor comitetului de cenzură, a găsit susținerea a mai mult figuri marcante din 
domeniul artistic, convingând administrația studioului să permită turnarea filmului. Șeful 
secției de scenarii, Alexandru Conunov, a fost printre primii care a remarcat caracterul 
arhitectonic și stilistic al filmului (Ibidem: 49). Această opera cinematografică reprezintă un 
portret arhitectural inedit al orașului Chișinău. Dincolo de căutările estetice, operatorul 
filmului, Vadim Derbeniov, a reușit să documenteze cinematografic orașul modern sovietic. 
Proiectele urbanistice din acea perioadă ilustrau aspiraţiile şi valorile comunității conformate 
în totalitate ideologiei politice promovate de autorități (Ostapov, 2019).  

 

Figura 2. Cadre din filmul „Omul merge după soare” 
 

Protagonistul filmului, Sandu, pornește la drum ca să verifice spusele unui prieten, 
care i-a zis că mergând după soare, poți face înconjurul lumii, ajungând tot acolo de unde te-
ai pornit. Soarele devine laitmotivul filmului, care reapare in multitudinea de elemente 
circulare arhitecturale: monumente, ferestre, clădiri, coloane și conducte din beton armat 
(Figura 2). Pe de o parte, prin aceste elementele arhitecturale regizorul evocă, sculptează și 
oglindește forma Astrei cerești, iar pe de altă parte, sugerează idea de ciclicitate a timpului și 
a spațiului. Cercul este unul dintre cele mai vechi simboluri geometrice, care ilustrează 
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unitatea, integritatea și infinitul (Taylor, 1967: 400-403). În acest sens, cercul se încadra 
perfect în conceptul arhitecturii sovietice, care trebuia să exprime idea de uniformitate și 
unitate. Această formă geometrică simplă bântuie protagonist, ca o obsesie pe tot parcursul 
filmului. Astfel, Derbeniov nu doar documentează monumentele arhitecturale perioadei 
vizate, dar reușește să decodifice și să interpreteze elementele-simbol, care în sine formează 
un limbaj grafic recognoscibil.  

Filmul poate fi definit ca o călătorie a unui copil-poet în misterele existenței, sau 
inițierea lui în tainele naturii umane (Plămădeală în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 50-
54). În acest sens, orașul devine fațada societății, unde libertatea și setea de viață se ciocnește 
cu lanțurile ipocriziei ale dogmelor moarte. Acest oraș este încătușat în străzile rectilinii, ce 
formează o reţea de tip „hipodamic”, formând „cvartaluri” – insule pătrate şi dreptunghiulare, 
care prin forma lor simbolizează̆ stabilitatea (Ostapov, 2019: 2). Pătratul este o altă figură 
geometrică dominantă în film (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Cadre din filmul “Omul merge după soare” 

 
 
 
 
 

Edificiile, ferestrele, gardurile, acoperișurile, gresia, chiar și globul pământesc, toate 
sunt alcătuite din conglomeratul de pătrate – simbolul materiei, solidității și stabilității 
(Shepherd, 2007: 345-350). Structurile din beton, oțel și sticlă, lipsite de ornament, „pur 
funcționale” sunt intenționat filmate pe diagonală, formând un patern și ritm repetitiv. În 
clădirile construite fără vreun sens metaforic, adesea sumbre și lipsite de suflet, autoritățile 
sovietice vedeau eficiență, utilitate, soliditate și stabilitate, iar cineaștii – simboluri ale 
zeitgeist-ului, simboluri ale unui mediu steril și icoane ale sistemului de gândire socialist 
(Dietmar, 2018: 104-107). Orașul în sine devine un simbol al complexității naturii umane și a 
drumului spre cunoașterea tainelor existenței. Protagonistul filmului se întâmpină cu apariția 
unei noi vieți și asistă la nașterea orașul, luând prânzul împreună cu lucrătorii de la un șantier 
de construcții. Astfel, cercul/sfera și pătratul/cubul sunt în permanentă contrapunere și 
conjuncție, exprimând în același timp armonia și antitezele vieții. Imediat după sfârșitul 
filmărilor, realizatorii filmului au fost chemați la Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Moldova, unde au fost aspru criticați și au primit refuz pentru lansarea filmului. Însă, 
regizorul, fără permisiune, a luat o copie și a plecat la Moscova, unde președintelui Uniunii 
Cineastilor Ivan Pyriev, negăsind nicio rebeliune, a dat permisiunea pentru lansarea filmului. 
A doua zi dimineață după proiecție, regizorul Mihail Kalik și echipa sa s-au trezit celebri 
(Plămădeală în Plămădeală, Olărescu, Tripa, 2014: 56-60).  
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Contrapunerea orașului și satului în filmele „Ultima lună de toamnă”, „Corbii 
prada n-o împart” și „Codrii” 

Cinematografia anilor ’60 din spațiile ex-sovietice se caracterizează prin tendința de 
restabilire a originilor spirituale strămoșești și revitalizarea lor pe ecran (Ibidem: 129-131). În 
acest sens, filmul lui Vadim Derbeniov, după nuvela omonimă a scriitorului Ion Druță, 
“Ultima lună de toamnă” se înscrie exemplar în filozofia și estetica perioadei date. Derbeniov 
continuă explorarea limbajului arhitectural în cinematografie inițiat în filmul Omul merge 
după soare. Dacă în filmul lui Kalik, Derbeniov ilustrează diverse legături dintre om și oraș, 
aici el devine poetul relațiilor ancestrale dintre om și originile lui pierdute în universul 
sovietic.  

Protagonistul filmul, ajuns în toamna vieții, hotărăște să viziteze cei patru fii risipiți 
prin lume, care de mulți ani nu ajung la casa părintească. El simte sfîrşitul vieţii sale şi 
hotărăşte ca înaintea morţii să mai vadă încă o dată zestrea sufletească a copilor săi. Pornirea 
lui devine o probă a valorilor eterne. Copii nu au venit la izvorul vieții lor şi pe bătrîn îl 
frămîntă, dacă nu cumva ei şi-au pierdut esențele cultivate de veacuri de către neam. În 
fiecare din ei și în faptele lor, bătrânul tată își găsește continuarea sa, dar într-o altă formă și 
în circumstanțe diferite. Filmul opune conexiunile predeterminate a omului cu natura, contra 
schimbărilor socio-umane, care impun propriile transformări. Istoria este alcătuită din cinci 
nuvele, fiecare fiind reprezentată printr-un stil arhitectural distinct. Astfel, regizorul arată prin 
arhitectură metamorfozele socio-culturale inevitabile trecute prin generații. Structurile 
arhitecturale reflectă timpul, spațiul, rezistența, dar și conformarea socială (Figura 4).  

 

Figura 4. Cadre din filmul „Ultima lună de toamnă” 
 

Filmul în sine este o meditație despre rostul omului pe pământ și a rupturii ireversibile 
de la origini. Prin prisma peisajului rural și urban, regizorul dezvăluie nostalgia mistuitoare 
față de universul pastoral. Dacă filmul Omul merge după soare reprezintă călătoria copilului 
în misterele existenței, atunci Ultima lună de toamnă este o călătorie prin metamorfozele 
dramatice a individului generate de procesului răvășitor de instituire a unui popor artificial – 
cel sovietic. Această îndepărtare de la originile spirituale este dezvăluită prin coloratura 
arhitecturală, unde bătrânul tată, care își vizitează urmașii unul după altul, devine simbolul 
umanității trecute prin consecințele progresului tehnico-științific al secolului XX. De la un sat 
la altul, de la o casă la alta, regizorul arată aceste trepte de transformare a omului sovietic. 
Alinierea spirituală crește progresiv de la o casă la alta, reprezentată prin stilul arhitectural al 
edificiilor, decorul interior, ornamentele fațadelor, planificarea urbană, infrastructura și chiar 
formele străzilor. Bătrânului tată îi sunt străine aceste metamorfoze progresive, cu cât mai 
tare el se îndepărtează de casă, cu atât mai tare duce dorul de satul său natal. 

Filmul începe la casa bătrânului. O locuință veche, în stil tradițional, decorată cu 
prosoape și covoare, iluminată cu lampa pe ulei și încălzită cu soba în care se coc prăjiturile. 
Probabil, locuința a fost construită chiar de bătrân, cu ajutorul întregii sale familii și aici el și-



 
 

a petrecut aproape toată viață. Pereții acestei case au devenit martori tuturor sărbătorilor și 
necazurilor lui, ocrotindu-i familia de năpastele naturii 
casei a fost dictat de natură: condiţiile fizico
şi specificul sistemului gospodăresc, istorie şi mediul social
ei arhitectural, precum limba, poezia 
generații. Derbeniov capturează cu atenție fiecare detaliu al casei, de parcă ar revitaliza 
propriile amintiri din copilărie pe ecranul cinematografic. Arhitectura casei destăinuie 
revelația poetică a bătrânului moldovean, istoria legăturilor sale cele
cu oamenii și cu pământul său. O dată ce protagonistul filmului ajunge la periferia satului 
natal, el se transformă dintr-un bătrân supărat 
compozițional al frumosului peisaj moldovenes

 
 
 
 
 
 
 

F
Figura 5. Casa părintească, filmul „

Prin arhitectura rurală, autorul ilustrează  dorul 
și pentru cultură, folclor și tradiții. La primul fiu, protagonistul ajunge pe
autobuzul, iar la ultimul cu avionul. Această expansiune teritorială reflectă decalajul cultural 
și distanța spirituală dintre sta și oraș. Casa primul fecior este mai modernă, în stil eclectic, 
situat într-un sat ucrainean. Aici oame
prăjiturile din cuptorul bunicului, covoarele sunt înlocuite cu tapete 
în colțul casei decorată cu prosop, iar fiul mai ține minte cântecul de leagăn din copilărie. 
Bătrânul este întâlnit cu mult respect 
punctul de tranziție culturală, unde are loc aliajul națiunilor și apariția unei societăți noi, cu o 
altă limbă, obiceiuri, cultură și stil de viață (

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.

Al doilea fecior a lăsat valorile materiale 
Elementele arhitecturale din film sunt simple, 
natura (Figura 7). Pe de o parte, aceasta reflectă vulnerabilitatea 
materiale. Pe de altă parte, spiritualitatea, sinceritatea 
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ță. Pereții acestei case au devenit martori tuturor sărbătorilor și 
i familia de năpastele naturii și de ochii oamenilor străini. Aspectul 

condiţiile fizico-geografice ale mediului natural, particularităţile 
şi specificul sistemului gospodăresc, istorie şi mediul social (Bernea, 1997: 30-
ei arhitectural, precum limba, poezia și muzica, a fost moștenit de la strămoși și trecut p

ții. Derbeniov capturează cu atenție fiecare detaliu al casei, de parcă ar revitaliza 
propriile amintiri din copilărie pe ecranul cinematografic. Arhitectura casei destăinuie 

ția poetică a bătrânului moldovean, istoria legăturilor sale cele mai puternice 
și cu pământul său. O dată ce protagonistul filmului ajunge la periferia satului 

un bătrân supărat și ursuz, într-un poet, care devine centrul 
țional al frumosului peisaj moldovenesc (Figura 5).  

Casa părintească, filmul „Ultima lună de toamnă” 
 

Prin arhitectura rurală, autorul ilustrează  dorul și nostalgia, nu doar pentru părinți, ci 
și tradiții. La primul fiu, protagonistul ajunge pe jos, la al doilea cu 

autobuzul, iar la ultimul cu avionul. Această expansiune teritorială reflectă decalajul cultural 
ța spirituală dintre sta și oraș. Casa primul fecior este mai modernă, în stil eclectic, 

un sat ucrainean. Aici oamenii vorbesc în altă limbă, nepoții se uită sceptic la 
prăjiturile din cuptorul bunicului, covoarele sunt înlocuite cu tapete și totuși mai stă o icoană 

țul casei decorată cu prosop, iar fiul mai ține minte cântecul de leagăn din copilărie. 
ste întâlnit cu mult respect și bucurie. Această casă și împrejurimile ei reprezintă 

ție culturală, unde are loc aliajul națiunilor și apariția unei societăți noi, cu o 
și stil de viață (Figura 6).  

Figura 6. Casa primului fiu, filmul „Ultima lună de toamnă” 
 

Al doilea fecior a lăsat valorile materiale și a plecat în pădure. Casa lui este natura. 
Elementele arhitecturale din film sunt simple, șubrede, lipsite de decor, care se contopesc cu 

). Pe de o parte, aceasta reflectă vulnerabilitatea și neimportanța lumii 
materiale. Pe de altă parte, spiritualitatea, sinceritatea și statornicia sufletului uman. 
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Figura 7. În vizită la al doilea fiu

La fel ca și în filmul Omul merge după soare
mezinul, este reprezentată prin structuri „pur func
urbanistice reflectă aspirațiile și valorile perioadei sovietice. Ele simbol
unde oamenii, ca și clădirile sunt toți la fel în fața regimului, cărui nu
sine, trecut, personalitate, cultură 
arhitecturale formează o unitate sim
dreptunghiulare: cărămida edificiilor, gresia din baie, ferestrele, oglinzile, balustrada scărilor. 
Peisajul urban pare a fi un conglomerat de fractali cubici care alcătuiesc o matrice digitală din
mii de pixeli. 

 
 
 
 

 
Figura 8. În vizită la mezinul

 
 
 

Continuarea, dar și apogeul idei regizorale vizavi de peisajului urban sovietic este 
dezvăluită în ultima secvență a filmului, când protagonistul ajunge la cel de
este de fapt și naratorul acestuia
edificiilor uriașe, reprezentate prin volume arhitecturale care domină ambianța prin 
grandoarea sa (Figura 9). Societatea este ilustrată printr
arhitecturale sunt repetitive, uniforme, seci 
exponențial de la o localitate la alta, protagonistul este tot mai mult copleșit de simțul 
singurătății și dorului. Mai mult ca atât
rămâne singur în scara blocului locativ. 

 

Figura 9. 

Aceeași idee de contrapunere a orașului și s
n-o împart realizat în 1988 la „Moldova
politică de pe teritoriul RSS Moldovene
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În vizită la al doilea fiu, filmul „Ultima lună de toamnă” 
 

Omul merge după soare, arhitectura orașului unde locuiește 
structuri „pur funcționale” din  beton. Aceste proiecții spațiale 

țiile și valorile perioadei sovietice. Ele simbolizează viitorul socialist, 
și clădirile sunt toți la fel în fața regimului, cărui nu-i pasă de con

sine, trecut, personalitate, cultură și identitate, unde națiunea ca și conglomeratul de mase 
arhitecturale formează o unitate simetrică și sterilă (Figura 8). Orașul este dominat de forme 
dreptunghiulare: cărămida edificiilor, gresia din baie, ferestrele, oglinzile, balustrada scărilor. 
Peisajul urban pare a fi un conglomerat de fractali cubici care alcătuiesc o matrice digitală din

În vizită la mezinul, filmul “Ultima lună de toamnă”

și apogeul idei regizorale vizavi de peisajului urban sovietic este 
ță a filmului, când protagonistul ajunge la cel de-al 4

este de fapt și naratorul acestuia. Aici, în capitală, dimensiunea umană cedează în fața 
reprezentate prin volume arhitecturale care domină ambianța prin 

). Societatea este ilustrată printr-o mulțime unitară. Elementele 
arhitecturale sunt repetitive, uniforme, seci și sterile. Cu toate că densitatea populației crește 

țial de la o localitate la alta, protagonistul este tot mai mult copleșit de simțul 
ții și dorului. Mai mult ca atât, fiul este plecat într-o călătorie de afaceri 

rămâne singur în scara blocului locativ.  

 Orașul Chișinău în  filmul „Ultima lună de toamnă” 
 

și idee de contrapunere a orașului și satului se întâlnește în filmul 
Moldova-Film” de Valeriu Gagiu. Filmul descrie lupta socio

politică de pe teritoriul RSS Moldovenești, care a avut loc la scurt timp după cel de
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Peisajul urban pare a fi un conglomerat de fractali cubici care alcătuiesc o matrice digitală din 
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ște în filmul Corbii prada 
Film” de Valeriu Gagiu. Filmul descrie lupta socio-

ști, care a avut loc la scurt timp după cel de-al doilea 
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război mondial. Satele și casele moldovenești sunt invadate de elemente străine, simboluri ale 
regimului comunist (Figura 10). Acestea devin niște reprezentări grafice a represiunilor și 
nesfârșitelor extorcări oficiale, numite respectuos „împrumuturi guvernamentale”. Ideologia 
și propaganda sovietică au prins rădăcini atât de adânc încât au pătruns în casele oamenilor, 
fără a cruța nici-un metru de spațiu personal.  

 
 

Figura 10. Cadre din filmul „Corbii prada n-o împart” 
 

Decorul tradițional, abia rezistă în fața zidurilor masive ale instituțiilor statului. 
Arhitectura totalitară oglindește realitatea sovietică și valorile puterilor centrale. Operatorul 
conștient filmează cadre largi, lăsând mult spațiu deasupra capului protagoniștilor, subliniind 
grandoarea edificiilor și ne însemnătatea individului în fața regimului (Figura 11).   

 

Figura 11. Cadre din filmul „Corbii prada n-o împart” 
 
Același procedeu de coliziune a aspirațiilor poporului de zidurile masive ale regimului 

este caracteristic filmului serial Codrii din 1991 de Vasile Păscaru. În cele șapte episoade ale 
filmului, regizorul relatează cele mai dramatice momente din existența basarabenilor de-a 
lungul unei jumătăți de veac. Produs într-o perioadă plină de incertitudini, filmul povestește 
despre război, deportări, foame și colectivizare. La fel ca și Gagiu, Păscaru arată pătrunderea 
treptată a elementelor străine pe străzile satelor, pe fațadele edificiilor administrative și în 
casele oamenilor. Operatorul Vlad Ciurea cu iscusință folosește limbajul cinematografic 
pentru a povesti despre înlocuirea forțată a valorilor. Opoziția noului regim cu religia, este 
prezentă pe parcursul întregii epopei cinematografice. Directorul de imagine filmează 
sculptura albă a lui Stalin în reflecția ferestrei, apoi schimbă focalizarea obiectivului pe 
icoana din colțul casei, care „urmărește” inaugurarea monumentului. Simbolurile sistemului 
sovietic în scurt timp împânzesc tot mediul înconjurător, înlocuind icoanele cu portretele 
căpeteniilor regimului. Nuvela agrară este plină de simboluri și motive arhitecturale. Prin 
intermediul peisajului rural și urban, filmul contrapune două realități antonimice – orașul și 
satul. Acestea relatează despre metamorfoza graduală a societății, alinierea de la origini și 
infiltrarea forțată a valorilor marxiste. Interiorul decorat cu elemente tradiționale cedează în 
fața încăperilor estompate, reci și anonime.  Acestea sunt decorate cu portretele dictatorilor, 
drapele și covoare roșii – culoarea focului și a sângelui (Figura 12).   
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Figura 12. Cadre din filmul „Codrii” 
 

La fel ca și în celelalte filme citate, arhitectura urbană este dominată de forme cubice, 
străzi rectilinii și edificii grandioase. Interiorul clădirilor este reprezentat prin cadre largi, 
păstrând mult spațiu de-asupra protagoniștilor. Însă spre deosebire de celelalte filme, în 
Codrii apare un element arhitectural simbolic nou – biserica. Lăcașul sfânt este permanent 
prezent în peisajul rural, simbolizând speranța, care în ultimul episod obține victorie asupra 
regimului comunist, dând naștere unui început nou, liber.   
 

Concluzii 
În filmul poetic moldovenesc arhitectura a căpătat sensuri și semnificații noi. 

Regizorii notorii precum Mihail Kalik, Vadim Derbeniov, Valeriu Gagiu și Vasile Păscaru au 
reușit să creeze un limbaj plastic arhitectural inedit prin care își exprimau îngrijorările și 
durerile, trecând peste cenzura sovietică. În așa mod, monumentele arhitecturale sovietice s-
au transformat în mesaje codate despre schimbările socio-culturale, lanțurile ipocriziei, 
dogmele moarte și dorul de origini. Deopotrivă, peisajul rural exteriorizează valorile 
naționale pierdute, spiritualitatea neamului și nostalgia mistuitoare față de universul pastoral. 
Aceste două lumi antonimice sunt adesea juxtapuse îndemnând la reevaluarea valorilor și 
restabilirea originilor spirituale. Autorii filmelor redescoperă patrimoniul arhitectural național 
prin polifonismul limbajului filmic, dezvăluind noi conotații semiotice ale acestuia. Astfel, ei 
nu doar documentează peisajul arhitectural al epocii, dar dezvăluie prin el consecințele 
dureroase ale progresului tehnico-științific al secolului XX și a regimului sovietic asupra 
individului. 
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