
VEZI SĂ NU! 



2. SINOPSIS 

 Laura (Barbora Stikarová) este o adolescentă independentă și încăpățânată, pasionată de esca-

ladă. Încercând să intre într-o echipă de parkour din Praga, fata se îndrăgostește de Luky (Toman Ry-

chtera), liderul trupei. Totuși, ei nu pot fi împreună decât în visele ciudate ale Laurei. Lucrurile se com-

plică atât de mult, încât fata trebuie să aleagă în care dintre cele două lumi dorește să trăiască.   

VEZI SĂ NU! 

1. FIȘA TEHNICĂ 

Titlul original și anul premierei: Ani ve snu!  (2016) 

Țara de producție: Cehia, Bulgaria, Slovacia 

Durata: 79 de minute 

Genul filmului: Dramă 

Regia: Petr Oukropec 

Scenariul:  Egon Tobiás 

Imaginea: Tomás Sysel  

Montajul: Jakub Hejna  

Distribuția:  Barbora Stikarová, Toman Rychtera, Jáchym 

Novotný 

Film nominalizat la cel mai bun film pentru tineri la Festiva-

lul de Film de la Berlin (2016) 

3. INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII PENTRU PROFESORI 

Temele filmului: maturizare, dragoste, sport, realități paralele 

Regizorul filmului:  Petr Oukropec 

 Deși a produs mai multe filme, se află doar la a doua pe-

liculă pe care o regizează, după Tigrul albastru (2012). Înconju-

rat de o echipă alături de care a mai lucrat la diferite proiecte, 

Petr susține că vrea să revitalizeze tradiția filmului de familie și 

pentru copii din Cehia, unul dintre cele mai puternice centre ale 

acestui gen cu decenii în urmă. În același timp, din perspectiva 

producătorului, acesta crede că tinerii sunt mari consumatori de 

cinema, iar realizatorii de film ar trebui să își concentreze aten-

ția spre aceștia. 

 Petr  Oukropec are și un teatru privat în care lucrează cu 

copii și actori neprofesioniști. 



 Ce te-a fascinat în tema maturizării? Te-ai 

putut pune în pielea unei adolescente când ai făcut 

filmul? 

Este o energie nemaipomenită. Ești față în față cu 

corpul tău și descoperi ce ești capabil să faci, cât de 

departe vrea corpul să te lase să mergi. În același 

timp ai și acea puritate de copil în interior și îți do-

rești adevărul și justiția universale; ești autentic, faci 

și vrei totul 100%. Protagonista noastră are prima 

lovitură emoțională. Chiar dacă e doar un episod 

„de-o vară”, o face mai puternică. Cum filmul e po-

vestit prin ochii ei, avem experiența directă a îndră-

gostirii ei: îi simțim emoțiile, visele, dorințele și fap-

tele. Mai mult, Barbora i-a dat personajului principal 

o parte din viața ei, din experiența și căutările ei. 

Am încercat să fac filmul cât mai realist din acest 

punct de vedere.   

 De ce ai ales tocmai parkour-ul? 

Sunt fascinat de felul în care cei mai vechi și popu-

lari practicanți își dedică timpul de antrenament 

pentru inițierea copiilor de 10-12 ani care sunt la 

începutul parkour-ului. Parkour-ul este o activitate 

pe care nimeni nu o susține oficial. Acești băieți au 

pantofii potriviți, pantalonii largi și orașul în fața lor. 

Sportul este mai mult necompetitiv și scopul lui nu 

este aproape să te omori, ci dimpotrivă: trebuie să 

ai mișcarea sub control și să-ți forțezi limitele înce-

tul cu încetul.  

 Pentru rolul principal ai descoperit o actriță 

talentată și plăcută, Barbora Stikarová. Cum ai că-

utat-o și găsit-o? 

Știam că am nevoie de o fată talentată și îndemâna-

tică, sensibilă și cu un secret ascuns. Cu ajutorul lui 

Tomas Taran, o autoritate în comunitatea de parko-

ur, am căutat peste tot, am văzut multe fete talen-

tate, dar nu se potriveau. Și totuși am avut noroc. 

Barbora se apucase de parkour înainte să începem 

filmările. Făcuse judo înainte. Se pricepe foarte bine 

și a început să sară imediat în stilul ei kamikaze.  

Pantofii potriviți, pantalonii largi  

și orașul înaintea lor! 

* Denisa Strbova, „Pantofii potriviți, pantalonii largi și orașul înaintea noastră”, interviu cu Petr Oukropec în Czech Film, primă-

vară 2016 (https://issuu.com/czechfilmcenter/docs/magazine_czech_film_-_spring_2016). 



Atenția pentru problemele specifice ale ti-

nerilor și preocupările lor nu este un fenomen nou 

în cinematografie. De la Noul Val Francez sau Noul 

Val Britanic din anii 50-60, până la filmele Noului 

Val american din anii 60-70 sau cinematografia in-

dependentă contemporană din spațiul american, 

european sau asiatic, generația tânără a devenit 

extrem de importantă în lumea filmului. Dintre fil-

mele cu și despre tineri care au făcut istorie se pot 

enumera Cele 400 de lovituri (1959, regia François 

Truffaut), Singurătatea alergătorului de cursă lun-

gă (1962, regia Tony Richardson), Rebel fără cauză 

(1955, regia Nicholas Ray), Absolventul (1967, re-

gia Mike Nichols), Juno (2007, regia Jason Re-

itman). Și în cinematografia românească recentă 

mulți regizori au ales ca personaje principale și ca 

problematică viața și întrebările pe care și le pun 

tinerii. Dintre filmele cele mai cunoscute se pot 

aminti Visul lui Liviu (2004, regia Corneliu Porum-

boiu), Legături bolnăvicioase (2006, regia Tudor 

Giurgiu), Cea mai fericită fată din lume (2009, regia 

Radu Jude) sau Principii de viață (2010, r. Constan-

tin Popescu). 

De cele mai multe ori,  regizorii care aleg să 

abordeze problemele noilor generații se opresc 

asupra unor teme și subiecte comune: conflictele 

cu părinții sau cu alte forme de autoritate, presiu-

nea pe care societatea o pune pe aceștia, trecerea 

de la copilărie și adolescență la maturitate, prima 

dragoste, responsabilitatea etc.  

O provocare pentru realizatorii de astfel de 

filme a constituit-o întotdeauna și prezentarea cul-

turii tinerilor din perioadele respective cu practici-

le și interesele specifice. Astfel, treptat, cursele de 

mașini sau motociclete, atât de în vogă în anii 50, 

au fost înlocuite de alte elemente ale culturii urba-

ne frecventate de copii și adolescenți: rap, hip-

hop, street-dance, skating, parkour, graffiti, jocuri 

video etc. 

Cultura tinerilor în film 

Tinere figuri emblematice în cinema 

Antoine Doinel, personajul interpretat de 

Jean-Pierre Léaud în unul dintre marile filme ale 

regizorului francez  François Truffaut, Cele 400 de 

lovituri, a devenit una dintre cele mai cunoscute 

fețe tinere din cinema. Mereu în conflict cu părin-

ții și profesorii, adolescentul își caută neîncetat 

libertatea, devenind astfel eroul „celei mai emoți-

onante și intense povești despre adolescență din 

istoria filmului”, cum scria criticul Roger Ebert. 

Jim Stark, protagonistul celebrului film 

american Rebel fără cauză, este doar unul din-

tre personajele care l-au făcut legendar pe ac-

torul american James Dean, în ciuda număru-

lui mic de filme în care a apărut. Publicul a vă-

zut în Dean și personajele lui setea de viață a 

tinerelor generații aflate mereu în căutare de 

noi provocări și trăindu-și viața la limită. 



Filmul regizorului ceh Petr Oukropec încear-

că să se apropie de cultura tinerilor prin intermediul 

conturării unei protagoniste cu probleme specifice 

vârstei, dar și a unei comunități urbane apărute des-

tul de recent în lume, cea a practicanților de parko-

ur. Laura, personajul principal, este o adolescentă 

care trebuie să se confrunte cu divorțul părinților ei 

și cu încercările lor de a-și reface viața, cu dorința 

de a fi acceptată într-un grup de tineri care practică 

parkour, dar și de a-și înțelege visele și capacitatea 

lor de a transforma realitatea imediată.  Nevoia de 

atenție, dar și de a pricepe ceea ce se întâmplă în 

jurul ei, este fundamentală pentru înțelegerea per-

sonajului principal din Vezi să nu!. 

Una dintre cele mai mari provocări despre 

care vorbește și regizorul filmului este cea de a con-

strui un spațiu actual și fidel culturii urbane în care 

se mișcă personajele principale și cele secundare, 

acesta descoperind în lumea parkour-ului o comuni-

tate definită prin spiritul necompetitiv, dorința de a 

se autodepăși și de a fi recunoscuți și apreciați de 

cei din jur, o comunitate care, prin intermediul 

platformelor online (din care YouTube-ul este cea 

mai cunoscută și frecventată), nu ține cont de grani-

țe.  

Dincolo de conturarea decorului realist în 

care se desfășoară acțiunea filmului (cartiere din 

Praga, acoperișuri, spații industriale) este extrem de 

important și felul în care regizorul delimitează nara-

tiv și vizual visele Laurei, pe care le încarcă de ima-

gini cu o mare putere de semnificare. De-a lungul 

filmului, elemente din realitate sunt transformate 

atunci când ajung în universul oniric, Oukropec în-

cercând să construiască două spații distincte care 

ajung să se influențeze reciproc. În realitate, Laura e 

o fată care vrea să pară puternică și căreia îi e greu 

să accepte ajutorul sau sfaturile celor din jur. În vis, 

ea devine o apariție foarte feminină, care trebuie să 

se maturizeze, găsind calea de a trece peste proprii-

le capricii.  

Vezi să nu!  ca portret al unei generații 



Filmul între realitate și vis 

 În cinematografie a existat întotdeauna o tensiune între cei care văd filmul ca pe o modalitate de a 

surprinde și arăta realitatea și cei care l-au văzut și folosit pentru a da naștere unor universuri fantastice, 

inexistente, puternic influențate de imaginație și trăirile subiective. În ciuda acestor perspective diferite, 

care s-au născut chiar la începuturile istoriei filmului, cinemaul a demonstrat că poate fi la fel de bine ori-

care dintre variante. Astfel, alături de realiști, o contribuție majoră au avut-o și impresioniștii, și expresio-

niștii, și suprarealiștii. Pe de altă parte, unele filme-așa cum este și Vezi să nu! - încearcă să combine cele 

două moduri de a privi rolul și posibilitățile filmului. 

 Poveștile spuse sunt desprinse din realita-

tea imediată sau din evenimente istorice 

documentate. 

 Decorul realist respectă similaritatea cu 

realitatea și este caracterizat de verosimi-

litate. 

 Relațiile între personaje și acțiuni sunt 

guvernate de schema logică dintre cauză 

și efect. Spre exemplu, o acțiune declan-

șează o altă acțiune, care derivă din ea. 

 Artificiile de lumină, culoare și montaj 

sunt reduse la minimum.  

 Atenția realizatorilor se îndreaptă în spe-

cial spre a arăta, decât spre a sugera sau 

folosi simboluri. Spectatorii unui film rea-

list privesc de obicei din exterior lumea 

încercând să vadă cum funcționează ea. 

 

 Poveștile sunt un produs al imaginației și 

creativității autorilor. 

 Decorurile încearcă să recreeze spații irea-

le, plasate în lumi fantastice, lumi paralele, 

virtuale, halucinatorii sau vise. 

 Relațiile dintre personaje și acțiuni sunt 

conduse pornind de la o logică ce poate fi 

specifică lumii create de autor, care să nu 

fie aceeași cu relațiile cauză-efect din reali-

tatea obiectivă, în unele cazuri asemănă-

toare chiar visului. 

 Plasarea în afara realității obiective e mar-

cată deseori de transformări de culoare 

(culori puternice, șterse sau absența lor), 

de lumină sau prin marcaje de montaj. 

 Se lucrează mai frecvent cu sugestii, simbo-

luri, metafore și analogii vizuale. 



4. ACTIVITĂȚI PRACTICE 

1. Care sunt elementele culturii tinerilor pe care le-ați observat în film? Sunt ele universale sau aparțin 

numai unei anumite zone geografice? 

2. De ce credeți că autorul a optat pentru un personaj feminin? 

3. Cum este marcată în film diferența dintre spațiul real și cel al visului? Care sunt elementele din vis ca-

re nu mai arată ca în lumea reală? De ce le-a transformat regizorul? 

4. Care este rolul viselor în  construcția poveștii Laurei? Care sunt lucrurile pe care le poate face în vis și 

nu le poate face în realitate? 

5. Petr Oukropec folosește în filmul său o serie 

de elemente vizuale și narative cu forță ma-

re de simbolizare. Care credeți că sunt ex-

plicațiile pentru introducerea câinelui ne-

gru, a plajei și a farului sau a costumelor 

personajelor din vis? 

6. Vezi să nu! a fost descris și ca un film despre 

maturizare. Cum se vede faptul că Laura 

trece încet de la adolescență la tânăr adult?  

Metaforă vizuală: o metaforă vizuală este o imagine sau un set de imagini folosite în locul alteia, cu sco-
pul de a sugera o analogie între cele două imagini sau seturi de imagini.  În urma acestei comparații subîn-
țelese, se naște o semnificație nouă. 

Analogie vizuală: comparație bazată pe similitudinea dintre două sau mai multe imagini care, în alte 
condiții, sunt lipsite de asemănări. 

Alegorie în film: o construcție metaforică extinsă, în care imaginile, elementele narative, acțiunile sau 

personajele au semnificații ascunse sau simbolice. Astfel, de la imagini concrete se ajunge, pe calea meta-

forei, la idei abstracte. 

Încercați să interpretați sensul imaginilor de mai jos și să explicați cum a fost el creat: 

Ce înseamnă: 

Șah cu moartea, în A șaptea pecete (1957, r. Ingmar Bergman) Diavolul se îmbracă de la Prada (2006, r. David Frankel) - afiș 


