
Societatea secretă  

din Orașul-Supă 



SOCIETATEA SECRETĂ DIN ORAȘUL-SUPĂ 

1. FIȘA TEHNICĂ 

Titlul original și anul premierei: Supilinna Salaselts (2015) 

Țara de producție: Estonia, Finlanda 

Durata: 105 minute 

Genul filmului: Aventuri, acțiune 

Regia: Margus Paju  

Scenariul: Mihkel Ulman și Christian Gamst Miller-Harris, 

după o serie de cărți de Mika Keränen 

Imaginea: Meelis Veeremets  

Montajul: Marion Koppel, Harri Ylönen  

Distribuția: Olivia Viikant, Arabella Antons, Hugo Soosaar, 

Karl Jakob Vibur, Mirtel Pohla  

Premii: Cel mai bun film pentru copii la Festivalul de Film 

de la Zurich (2015) 

2. SINOPSIS 

 Mari (Olivia Viikant) trăiește într-un orășel cuprins de un virus ciudat, care îi face pe adulți să se 

poarte ca niște copii. Alături de cei trei prieteni ai săi, Sadu (Arabella Antons), Olav (Hugo Soosaar) și 

Anton (Karl Jakob Vibur) și înarmată cu un jurnal secret, fata pornește într-o aventură formidabilă și 

periculoasă ca să salveze orașul, dar mai ales pe bunicul său.  

3. INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII PENTRU PROFESORI 

Temele filmului: copilărie, familie, aventură, maturizare, curaj  

Regizorul filmului:  Margus Paju  

 

 Margus Paju este un foarte tânăr regizor estonian, reali-

zator de filme de televiziune și filme de scurtmetraj. Societatea 

secretă din Orașul-Supă este filmul cu care debutează în lungme-

traj și pentru care artistul a fost nominalizat la mai multe premii 

europene.  

 



Genuri cinematografice: aventura 

Societatea secretă din Orașul-Supă este de fapt o ecranizare a unei cărți scrise de unul dintre cei mai buni 

autori estonieni de cărți pentru copii, Mika Keränen. Datorită naturii sale detectivistice și convențiilor pe 

care le folosește, filmul s-ar putea încadra cel mai ușor în genul aventură. Fiind unul dintre cele mai vechi 

genuri cinematografice, cu rădăcini puternice în literatură—în special în proză—filmul de aventuri și-a 

delimitat câteva caracteristici clare:  

1. Are în centru un erou cu abilități fizice sau inteligență deosebite, în jurul căruia se pot strânge mai 

mulți alți eroi care să îl sprijine. 

2. Eroul trebuie să dezlege un mister sau să rezolve o misiune. De obicei, pentru a ajunge la finalul unei 

misiuni, trebuie să dezlege mai multe mistere pe drum. 

3. El trebuie să înfrunte mai multe obstacole: naturale (junglă, deșert, animale fioroase), supranaturale 

(mumii, zombie) sau alți oameni care îi stau în cale.  

4. Filmul trebuie să ne țină în suspans sau să ne surprindă, iar în unele cazuri să ne dea indicii ca să pu-

tem dezlega misterul odată cu eroul sau chiar înaintea lui.  

Eroi din filmele de aventură 

Unul dintre cei mai cunoscuți eroi ai fil-

melor de aventură din istoria cinematografu-

lui este căutătorul arheologul Indiana Jones. 

Creat în urmă cu 35 de ani de regizorul Geor-

ge Lucas, personajul a apărut în 5 filme, un 

serial de televiziune, mai multe jocuri video și 

a fost modelul pentru serii întregi de jucării 

pentru copii.  

Primul film în care a apărut eroul este In-

diana Jones și căutătorii arcei pierdute 

(1981), în care acesta trebuie să călătorească 

în Egipt ca să găsească Chivotul Legii și să 

oprească armata nazistă din a deveni invinci-

bilă. Indiana Jones trebuie să se lupte cu fo-

cul, șerpii, soldații, pe pământ, în aer și așa 

mai departe, pentru a salva lumea de la un 

pericol foarte mare. Ultimul film din serie a 

fost Indiana Jones și regatul craniului de cris-

tal (2008). 

Alți eroi cunoscuți ai filmelor de aventură: 

Harry Potter, Zorro, Jack Sparrow (seria Pirații 

din Caraibe), Frodo (seria Stăpânul inelelor), 

Katniss Everdeen (seria Jocurile foamei) etc. 



Ecranizare: transformarea unei opere literare 

(epice sau dramatice) într-un scenariu de film. În 

ultimele decenii, ecranizarea sau adaptarea cinema-

tografică (așa cum mai este denumită) a trecut 

granița operelor literare, în acest moment fiind 

foarte cunoscute și transformările benzilor desenate 

în filme. Potrivit specialiștilor, mai mult de două tre-

imi din filmele lansate în fiecare an sunt ecranizări. 

Gen cinematografic:  o modalitate de a împărți fil-

mele care se bazează pe felul în care se spune po-

vestea și este structurat filmul și pe reacțiile pe care 

ni le provoacă. Fiecare gen cinematografic poate fi 

recunoscut prin elemente proprii, spre exemplu, 

comedia prin personajele și situațiile care ne fac să 

râdem sau filmul de groază prin care autorii vor să 

ne sperie.  

Suspans: stare de așteptare pe care ne-o provoa-

că un film, o carte sau o situație reală, care ne ține 

cu „sufletul la gură”. De obicei, ne așteptăm să se 

întâmple ceva și vrem să vedem dacă acel lucru se 

va întâmpla. Suspansul este asociat cu misterul și 

curiozitatea.  

Pistă falsă: pentru a rezolva un caz misterios, ero-

ii de poveste sau de film trebuie să obțină mai 

multe indicii. În unele cazuri, acestea îi ajută, dar 

în altele îi împiedică, devenind piste false. Astfel, 

atât personajele, cât și spectatorii sunt făcuți să 

creadă că știu ceva care le folosește în rezolvarea 

cazului, dar apoi își dau seama că totul a fost o 

coincidență sau că era bazat pe niște presupuneri 

greșite.  Pistele false funcționează ca drumurile 

dintr-un labirint din care trebuie să ieșim, dar doar 

dacă găsim drumul bun. 

Deus ex machina:  un personaj, un obiect sau o 

întâmplare la care nu ne așteptam, care ajută eroii 

unei povești sau ai unui film  să iasă dintr-o situa-

ție care părea fără scăpare. Se folosește foarte des 

în filmele de aventură sau în care eroii trebuie să 

rezolve un caz.  

Ce înseamnă: 



Cum se creează suspansul în cinema? 

Pentru filmele de aventură, acțiune sau horror este foarte important ca spectatorii să fie mereu 

curioși și atenți și să trăiască alături de personajele pe care le văd momentele de mister, căutările sau pe-

ricole. De aceea, pentru a crea suspansul este nevoie de: 

1. Un caz care trebuie rezolvat și care, dacă nu e rezolvat, pune în pericol atât personajele princi-

pale, pe cei din jurul lor (familie, prieteni) sau lumea întreagă.  

2. O luptă între cei care doresc să rezolve misterul și cei care vor să ascundă adevărul, aceștia fi-

ind întotdeauna personajele negative din film. 

3. Indicii care nu se sunt dezvăluite complet și care, în film, sunt date fie prin dialoguri (ceea ce 

spun personajele), fie prin imagini sau sunete (ceea ce văd și aud personajele sau spectatorii). 

4. Muzică sau zgomote care să ne anunțe că urmează să se întâmple ceva important sau pericu-

los.  

5. Decoruri întunecate sau care au un grad mare de pericol: peșteri, piramide, deșerturi, jungle.  

Elemente ale filmului de aventură în Societatea secretă din Orașul-Supă 

Atât cărțile lui Mika Keränen, cât și filmul lui Margus Paju respectă multe dintre regulile filmului 

de aventuri pe care le-am descris mai sus. Eroina poveștii este 

plasată Mari, fiica unui regizor de balet, care e pasionată de vâ-

nătoarea comorilor ascunse de bunicul său. Pe tot parcursul fil-

mului, ea este ajutată de trei prieteni care, de multe ori, o scot 

din încurcătură. În tot acest timp, copiii vor fi urmăriți atât de un 

personaj necunoscut, tot timpul mascat, cât și de alți trei copii, 

conduși de Leo, care doresc să le pună piedici.  

Peste Orașul-Supă se abate un virus necunoscut, care îi 

face pe adulți să se comporte ca niște copii. De boală suferă atât 

bunicul lui Mari, cât și părinții prietenilor lor. Ca în orice film de 

aventuri, antidotul trebuie găsit într-o cursă contra-cronometru.  

Viața celor afectați e în pericol, dacă nu sunt vindecați în 48 de 

ore. 

Copiii sunt ajutați de o serie de indicii pe care le găsesc într-un jurnal păstrat de bunicul lui Mari. 

Ei trebuie să rezolve fiecare ghicitoare din jurnal pentru a putea afla care și unde este antidotul. Filmul e 

presărat cu mai multe piste false. Încă de la început vedem un personaj misterios, îmbrăcat în costum, 

care pune o substanță în băutura consumată la una din petrecerile orașului. Chiar Mari îl va suspecta tot 

timpul pe Arttu, care se ocupă de Grădina Botanică din oraș.  

Descoperirea adevăratului răufăcător e o surpriză atât pentru copii, cât și pentru spectatori, iar 

situația în care se află a final e una disperată, parcă fără ieșire. Numai un incident neprevăzut (deus ex 

machina) mai poate salva orașul.  



1. Foarte important pentru un film de aventuri este suspan-

sul. Când v-ați temut pentru personajele principale sau că 

ele nu vor reuși să dezlege misterul și să găsească antido-

tul? 

2. De multe ori, cei care scriu și realizează filme de acest 

gen plasează mai multe piste false, pentru ca atât specta-

torul, cât și eroii, să nu găsească prea ușor rezolvarea ca-

zului. Care au fost pistele false din acest film? 

3. Încercați să vă aduceți aminte care sunt ghicitorile pe care le-au avut de rezolvat copiii din Orașul-

Supă pentru a afla unde se află antidotul pentru virusul care i-a afectat pe adulți. Notați-le pe o foaie 

și comparați-le cu cele notate de colegul de bancă. Care dintre ele vi s-a părut cea mai grea? 

4. Care sunt calitățile pe care le au eroii poveștii care îi ajută să rezolve misterele? 

5. Care sunt motivele pentru care banda lui Leo încearcă să îi împiedice pe Mari și prietenii ei? 

6. Printre elementele esențiale ale unui film de aventuri se numără și decorurile folosite, care sunt fie 

spectaculoase, fie înfricoșătoare. Care dintre locurile în care au mers membrii Societății secrete din 

Orașul-Supă vi s-a părut cel mai impresionant? Încercați să îl descrieți.  

7. Muzica este un alt lucru important atunci când un realizator de film dorește să-i țină pe spectatori în 

priză. A reușit muzica din film să creeze o atmosferă de mister sau să anunțe pericole care urmau să 

vine? În ce secvențe din film ați reținut că a avut un rol semnificativ? 

4. ACTIVITĂȚI PRACTICE 


