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SINOPSIS

Manou – Aventuri în zbor

Manou este o mică drepnea crescută de o familie de pescăruşi şi de aceea se
crede unul de-al lor. Între drepnele și pescăruși există o animozitate veche. În
ciuda eforturilor sale, Manou îşi dă seama că nu va fi niciodată un pescăruş
adevărat, iar comunitatea începe să-l respingă. Şocat, el fuge de acasă și se
întâlneşte cu nişte păsări din specia lui care îi arată cine este cu adevărat. Când
drepnelele şi pescăruşii au de înfruntat un pericol comun, cele două specii
învață să lucreze împreună, iar Manou devine eroul zilei.

DE CE ACEST FILM?

TITLUL ÎN ROMÂNĂ

O poveste despre identitate și devenire, ”Manou - Aventuri în zbor” oferă câteva
direcții interesante despre ce înseamnă familia, comunitatea, apartenența la
un grup social, și problemele pe care migrația sau ideea de diferență le aduc.
O călătorie inițiatică ce beneficiază de un stil vizual incitant și o narațiune
accesibilă, filmul este un material-suport potrivit pentru discuții despre toleranță
și acceptarea celuilalt, dar și pentru o serie de activități vizuale creative.
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ANALIZ Ă
CINEMATOGR AFIC Ă

ELEMENTE CINEM ATOG R AFICE
– CUM CONS TRUIM UN FIL M

Orice film are un caracter procesual și presupune operații de clădire și de
deconstruire; dacă realizatorii urmează un proces de creare, publicul va trebui
să desfacă componentele și straturile filmului și să construiască semnificații și
înțelesuri. Este un schimb constant între cei implicați în producerea filmului,
cei care se uită la el și contextul socio-cultural care aduce un set de norme,
convenții și simboluri. Un film este un text audiovizual cu caracteristici specifice
ce au semnificații și contribuind la înțelegerea textului și la transmiterea
mesajului. Pentru a construi un text cinematografic, se utilizează o gamă
variată de elemente: unghiuri și încadraturi, mișcări de cameră, profunzimea
câmpului vizual, montaj, efecte speciale, peisaj sonor, coloană sonoră,
dialoguri, scenografie etc. Toate aceste elemente influențează textul, mesajul,
transmiterea lui, precum și procesul de citire realizat de spectatori. Întrucât
cinema-ul folosește convenții întâlnite în viața reală sau din alte domenii,
publicul poate înțelege textul relativ ușor, dar cunoașterea unor grile de
citire adecvate mediului îi va permite aprofundarea textului, identificarea
unor semnificații ascunse și stabilirea unor legături emoționale cu acesta.
Identificând componentele unui film și modul de lucru al acestora ne va
permite o înțelegere profundă și o cunoaștere amănunțită a lui.

ARCURI NAR ATIVE ȘI S TRUC T UR A ÎN TREI AC TE

Scenariul cuprinde și acțiunile, expresiile, stările și dialogurile personajelor; el
stabilește cadrul și structura narativă ce va fi urmată în desfășurarea acțiunii și
principalele detalii despre aceasta: cine, cum, când, unde, de ce. Majoritatea
poveștilor și filmelor folosesc același principiu – existența unui arc narativ,
dacă în literatură este reprezentat ca având cinci puncte, filmele folosesc mai
degrabă o structură în trei acte (expunere, confruntare și rezoluție) Primul act
conține prezentarea situației și a personajelor, descrierea cadrului și amplasarea
poveștii. În această primă parte a filmului sau poveștii, totul este posibil, iar
unele detalii ce pot părea neimportante ar putea avea semnificații ulterioare
mult mai adânci. Al doilea act este cel mai consistent și privește confruntarea
problemei sau conflictului expus în primul act. În acest punct din poveste,
există de obicei un moment de criză, personajul (sau personajele) sunt adesea
confuze, iar lucrurile nu par că merg în direcția potrivită. Cel de-al treilea act
vine cu o confruntare finală, dar și cu soluționarea problemei sau conflictului.
De cele mai multe ori, acest act conține o confruntare între bine și rău, între
personaje pozitive și cele negative.
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Mai mult, cel de-al treilea act este cel care restaurează lumea poveștii la starea
inițială, care rezolvă probleme personajelor și clarifică unele detalii sau povești
adiacente ce apar pe parcursul filmului. Majoritatea narațiunilor, fie ele filmice
sau nu, aplică această structură în trei acte, dar există și excepții, după cum
există și exemple în care această formulă suferă schimbări sau abateri, nefiind
cea clasică, descrisă mai sus.

În cazul lui ”Manou”, narațiunea urmează șablonul clasic cu trei acte. Prima
parte a filmului durează până la momentul în care Manou întâlnește alte două
drepnele ce îl confruntă cu eticheta evidentă a speciei lor. Acest prim episod
prezintă principalele detalii de care avem nevoie pentru a intra în lumea filmului.
Vedem contextul nefericit prin care Manou ajunge orfan, iar apoi adopția sa de
către pescăruși; ne sunt introduse principalele personaje și aflăm povestea lor
de viață și, nu în ultimul rând, ne este prezentat cadrul în care se desfășoară
povestea – mediul natural, tipurile de comunități, îndelungata animozitate între
pescăruși și drepnele etc.

Al doilea act nu întârzie să aducă pe ecran problemele cu care se confruntă
personajul principal. Pe lângă problemele și căutările specifice perioadei
confuze a adolescenței, Manou are o doză dublă de dispute datorate speciei
diferite din care face parte. Metodele și abilitățile diferite îl fac să iasă în evidență
în comunitatea pescărușilor și să conteste comportamentele și abordările
tradiționale pe care la au aceștia în exercitarea unor acțiuni obișnuite, precum
hrănitul, zburatul, locuitul etc. Mai mult, pe fondul animozității generale între
aceștia și drepnele, refuzul acceptării lui Manou devine o chestiune de principiu
și trebuie să i se ceară părăsirea grupului. Pe parcursul acestui capitol, pescărușii
(chiar și cei din familia lui) repetă constant cât de diferit și ciudat este Manou și
modul în care face lucrurile. Confruntarea acesta oglindește o idee comună și
în societățile umane, nu doar în cele imaginare: celălalt este perceput ca diferit
și necunoscut, iar asta nu poate aduce nimic bun. Schimbarea este de multe
ori văzută ca sursă a unor consecințe negative, deși la o analiză obiectivă a
umanității, dezvoltarea societăților s-a produs datorită numeroaselor schimbări
provocate de-a lungul timpului. Al treilea act, cel care soluționează multiplele
conflicte din film, începe odată cu decizia pescărușilor de a migra spre sud, în
ciuda rănii lui Luc și a avertismentelor lui de Manou și drepnelelor. După un
discurs pasionat și motivant al lui Manou, drepnelele sunt de acord să le vină
în ajutor pescărușilor, iar aceștia aflându-se într-o situație critică vor accepta
ajutorul. Toate problemele se vor rezolva, iar povestea capătă un final fericit,
ilustrat vizual printr-o scenă în care drepnelele și pescărușii împart același
spațiu ca niște buni prieteni. De cele mai multe ori, cel de-al treilea act va aduce
un final fericit sau, cel puțin, o concluzie satisfăcătoare a poveștii, oferind un
sentiment de împăcare spectatorilor.
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În orice poveste, pe lângă arcul narativ central, pot exista și alte arcuri narative
mai mici. De obicei, poveștile altor personaje servesc temei sau subiectului
filmului, mențin interesul spectatorului și oferă o perspectivă mai amplă asupra
poveștii. În cazul filmului discutat, un asemenea arc secundar este folosit pentru
Percival, o bibilică ce reușește să evadeze dintr-o cușcă și dintr-un destin cu
siguranță nefast. Percy, după cum este alintat ulterior în film, este un personaj
destul de neîndemânatic ce are probleme în a se adapta și integra. La începutul
filmului, când facem cunoștință cu el, ne este înfățișat cu o privire tristă, de
după gratiile unei cuști.
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Urmează scena evadării în care reușește să scape, inexplicabil, din calea unor
pericole mortale. Și sfârșește prin a se adăposti într-un cimitir, unde îl vedem
singur, ascuns și trist. Percival nu poate să zboare, nu poate să înoate, nu știe să
fluiere, și-a pierdut partenera și este încercat de un sentiment de neadecvare.

Dar el este personajul care se află constant alături de Manou atunci când acesta
are momente grele. Îi ridică moralul în etapele de încercare, îl sfătuiește în
privința găsirii unei familii și acceptării că este o drepnea, și îl asigură că toți
au momente în care simt că nu aparțin, atunci când micul Manou pare respins
de ambele tabere. Uneori, pare că îi este singurul prieten, oferindu-i alinare și
empatizând cu acesta. Condiția de neadecvați îi aduce împreună, oferind spațiu
pentru a arăta publicului sentimentele și trăirile personajelor, dar și cum reușesc
să treacă peste. De asemenea, personajul Percival este folosit și ca dispozitiv
narativ, întrucât el este cel care îl îndeamnă pe Manou către niște acțiuni
decisive pentru cursul poveștii.

8

Percival își găsește propriul drum, odată cu soluționarea celorlalte probleme,
deși nu este părtaș în momentul salvării pescărușilor. Astfel, finalul filmului
îl are în centru; decide să-și deschidă o școală de instructaj și zbor pentru
păsările din zonă. În ciuda faptului că nu știe să zboare, Manou împreună cu
Luc și prietenii lor îl urmăresc și îl încurajează de pe margine, o reiterare a
mesajului filmului că dacă vine dintr-un loc bun, orice idee, oricât de diferită,
este binevenită și coagulează comunități. Scena este un semnal final că, dacă îți
dorești suficient de mult, poți face orice (chiar dacă nu la un nivel profesionist).

UNG HIURI DE FILM ARE: UNG HIUL PĂ SĂRII

Unghiul de filmare marchează poziția din care aparatul de filmat ”privește”
scena. Diferite unghiuri de filmare vor oferi scene și experiențe diferite și,
implicit, vor avea un efect aparte asupra spectatorilor. Alegerea anumitor
unghiuri de filmare infleunțează modul în care este spusă povestea, oferind
anumite detalii și mascând altele, precum și relaționarea publicului cu imaginile
de pe ecran. Există o varietate largă de unghiuri: unghi normal (de la nivelul
ochilor privitorului), unghi plonjat (deformează perspectiva și este un unghi
subiectiv) sau unghiul păsării (unghiul privirii este similar cu cel al unei păsări
care privește de sus), iar majoritatea filmelor folosesc multiple unghiuri adaptate
la cerințele narative și cinematice ale fiecărei scene.
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”Manou” nu face excepție, astfel că filmul folosește diverse unghiuri de filmare,
adaptate specificului situației expuse. Chiar în partea de început a filmului este
folosit unghiul broaștei, o filmare mai aparte, foarte apropiată de sol, ce oferă o
perspectivă neobișnuită pentru o ființă umană, întrucât nu este un unghi de care
beneficiem în viața reală. Acest joc de perspectivă oferă realizatorilor avantaje
tehnice și ludice, făcând o scenă relativ obișnuită să pară mult mai interesantă.
Dar are și rolul de a atrage atenția că povestea ce va urma nu este amplasată în
universul ființelor umane, ci al restului de ființe cu care împărțim planeta. Cu
aceste unghiuri neobișnuite suntem introduși în universul narativ al speciilor de
păsări ce populează regiunea de coastă în care se va desfășura acțiunea.

Următoarea secvență vine cu un alt unghi neașteptat, de data acesta, un unghi
de sus, ce va fi folosit intens pe parcursul filmului. Cunoscut drept unghiul
păsării, este o privire de sus asupra unui subiect sau spațiu, simulând privirea
unei păsări aflate în zbor.
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Ținând cont că vorbim despre o poveste amplasată în universul aviar, acest
tip de filmare este folosită extensiv cu implicații diferite, în funcție de scenele
reprezentate. În general, unghiul păsării permite o perspectivă largă asupra
cadrului de desfășurare și poate cuprinde numeroase detalii. În funcție de cum
este folosit, acest unghi poate indica o privire de dominare, prin minimalizarea
elementelor înfățișate în cadru, sau poate fi văzut ca o detașare, prin lărgirea
cadrului. În cazul filmului analizat, acest unghi îndeplinește mai multe funcții.
Uneori, este o alegere funcțională ce permite o perspectivă de ansamblu
și setează cadrul spațio-temporal. Realizatorii pun mare accent pe locația
acțiunii: orașul Nisa de pe coasta Mării Mediterane, mai ales că ideea filmului
le-a venit pe când se aflau în vacanță în acest loc1 . Astfel locația devine un
dispozitiv estetic, o pânză potrivită pentru nenumărate artificii vizuale și pentru
reprezentarea unor importante puncte turistice din Nisa. Apusuri impresionante,
o linie pitorească a orizontului, vederi turistice- toate acestea pot fi cel mai bine
admirate în cadre largi, privite de sus.

Alteori, folosirea acestui unghi vine din specificitatea personajelor, aproape
toate fiind păsări. În acest context, un astfel de unghi, deși este general și arată
o detașare, devine o perspectivă subiectivă. De foarte multe ori, camera este
poziționată sus și în spatele personajelor, astfel că vedem imaginea pe care
o privesc acestea. În unele cazuri, deschiderea acestui unghi invocă lumea
exterioară și o senzație de nesiguranță, cum este în imaginile de mai jos.

1

https://www.awn.com/animationworld/germany-s-luxx-flies-high-production-manou-swift-feature
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Unghiurile de sus arată avantajele condiției de pasăre: vezi lumea de sus, ai
parte de priveliști minunate și o perspectivă generală. Acest fapt a ajutat mult
realizatorii în livrarea unor imagini inedite și interesante pentru spectatori.
Cuplate cu animația detaliată și ritmul activ de filmare al scenelor, unghiurile
de sus dau o tonalitate vioaie și setează un ritm energic pe parcursul filmului, în
ciuda momentelor mai triste ale poveștii.

M ANOU - UN PERSONA J MIC ÎNTR-O AVENT UR Ă M ARE

Majoritatea poveștilor, fie ele orale, scrise sau filmate, au ca punct central
dezvoltarea personajelor, în special a personajului principal; acesta reprezintă
liantul narațiunii și modul prin care publicul relaționează și devine implicat în
aceasta. Arcul personajului, aventurile pe care le înfruntă și transformările prin
care trece provoacă empatia, curiozitatea sau admirația spectatorului. Evoluția
personajului este procesul prin care acesta de dezvoltă, în îmbinarea cu arcul
narativ, precum și schimbările suferite de personaj de-a lungul desfășurării
acțiunii. Există o varietate de tipuri de personaje: protagonist, antagonist,
secundar, episodic, colectiv, dinamic, static etc, iar majoritatea filmelor combină
aceste categorii.

Manou este protagonistul filmului nostru; ușor de reperat, el este menționat
încă din titlu și îl vedem și auzim din prima scenă. Filmul începe cu o scenă
în care Manou se află încă în stadiul de ou; părinții și lumea de afară sunt
reprezentați doar ca niște umbre pe care el le zărește din interior. Atacați de
șobolani, părinții luptă să salveze oul și reușesc, deși plătesc un preț scump,
cel al pierderii acestuia. Scurta scenă ne este prezentată ca un epilog, oferind
povestea de fundal a protagonistului, și este folosită ca fond pentru genericul de
început; este plasată înainte ca narațiunea să înceapă, dar ea va da tonul acțiunii.
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Astfel facem cunoștință cu Manou, și aflăm evenimentele ce vor genera
problemele pe care acesta le va experimenta pe parcursul filmului: rămânând
orfan și fiind adoptat de pescăruși atrage după sine probleme de acceptare
și integrare în comunitatea acestora. Prima dată când îl vedem pe Manou,
camera ni-l arată de sus; pare mic și neajutorat ceea ce îi certifică condiția
de pui și orfan. Complet uimit de lumea înconjurătoare, de frumusețea și
grandoarea ei, el are parte curând și de o întâlnire nefastă cu personajele
negative al poveștii – șobolanii.
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Odată ajuns în familia pescărușilor, Manou își începe călătoria de viață, sub
privirile scrutătoare ale tatălui – Yves – și susținut de atitudinea încurajatoare
a mamei – Blanche. În majoritatea scenelor este reprezentat alături de
membrii familiei, urmând pașii necesari pentru devenirea unui bun pescăruș.
Diferențele dintre ei, la nivel vizual, nu par inițial să genereze prea multe
probleme, iar Manou ne este reprezentat în moduri care îl fac să se amestece
cu ceilalți membrii ai grupului. Evoluția personajului este marcată narativ, prin
înregistrarea unor evenimente care îl transformă, dar și vizual, prin modul în
care este reprezentat.

Dar starea de acalmie nu durează prea mult. Decalajul fizic și abilitățile distincte
își spun cuvântul, iar în curând Manou începe să simtă tensiunile generate de
faptul că este diferit. Există o serie de rituri de trecere prezentate în film prin
comportamente specific aviare (zburat, pescuit etc), dar cu același obiectiv
final: să marcheze trecerea din adolescență către maturitate. Eșecul lui Manou
în a le trece pun în mișcare o serie de aventuri pentru protagonist și sunt notate
vizual prin reprezentarea lui Manou ca un element străin, de multe ori apare mai
mic decât celelalte personaje și în poziții mărginașe sau cu aer vădit întristat. Un
exemplu edificator este scena confruntării dintre Manou și comunitate după ce
acesta eșuează să apere ouălele de șobolani. Înconjurat de pescărușii furioși,
Manou apare mic, în centrul unui cerc ce pare hotărât să-l condamne.
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În contradicție cu aceste reprezentări, odată ajuns în comunitatea drepnelelor,
Manou pare să fie la aceași scară cu restul personajelor și împrejurimilor. Dacă
aerul trist nu îl părăsește, modul în care este încadrat Manou arată că a fost
acceptat ușor de drepnele ca fiind unul de-al lor. Statura lui nu face discrepanță
în rândul acestora și, deși nu simte că aparține nici aici, este inclus încet în
comunitate de noii lui prieteni. De altfel, deși filmul nu face clar acest punct,
în aceste scene ne este indicată calea spre toleranță și acceptare: prin iubire
și prietenie. Manou reușește să devină membru al comunității de drepnele
datorită prieteniei cu Poncho și Yousuf, și a iubirii dintre el și Kalifa.

Dacă în exemplele prezentate mai sus, Manou este privit din afară, de o cameră
de filmat în poziție de observator, uneori filmul recurge și la unghiuri subiective,
din perspectiva lui Manou. Acestea sunt folosite în special în momente
importante pentru dezvoltarea identității personajului și conștientizarea
diferențelor dintre el și restul (pescăruși sau drepnele). De altfel, chiar prima
scenă a filmului este filmată din prisma lui Manou; acesta își vede familia și
lupta lor cu șobolanii. Camera urmează privirea personajului, culminând cu
rostogolirea acesteia atunci când oul ce-l conține pe Manou este dat peste cap.
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Acest unghi subiectiv revine atunci când este incapabil să susțină
comportamentele pescărușilor; o marcă evidentă a căutărilor de sine,
perspectiva ajută spectatorul să empatizeze cu personajul și să perceapă vizual
contextul, dar și starea emoțională a acestuia. O imagine semnificativă atât
pentru problematica identitară a filmului, cât și pentru stabilirea unui raport cu
publicul este cea în care Manou își vede propria reflexie în apă. Este imaginea
unei imagini – noi privim personajul ce își privește la rându-i reflexia. Orice
oglindire permite o analiză exterioară și interioară a noastră; văzându-ne reflexia
avem, deopotrivă, reprezentarea pe care o au cei din afară, dar și oportunitatea
unei introspecții cu privire la cine suntem.

Povestea lui Manou este plină de semnificații și motivații. Evoluția unui personaj
care ar putea fi considerat mic și slab - dacă ne gândim la abilitățile fizice, la
trauma suferită, la o serie de eșecuri – ne dovedește că dincolo de aceste
aspecte, cel mai important este încrederea, unitatea și suplinirea lipsurilor cu
strategii inventive și curaj. Manou reușește să salveze un număr impresionant
de ouă din ascunzătoarea șobolanilor doar împreună cu gașca sa, colaborând
împreună cu ceilalți, folosindu-se de abilitățile intelectuale atunci când cele fizice
nu sunt suficiente, și dând dovadă de vitejie. În mod similar, salvarea pescărușilor
din furtună devine un act colectiv pe care Manou nu ar fi putut să-l ducă singur
la bun sfârșit. Deși el este dispozitivul narativ și emoțional ce transmite mesajul,
învățătura filmului este mult mai mare: împreună, prin toleranță și colaborare, se
fac lucruri mai mărețe și mai bune.
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UMBRE ȘI SUSPANS

Un alt lucru important este modul în care folosirea anumitor elemente și
construcția unei scene creează o anumită atmosferă și reușește să obțină o
reacție emoțională exactă din partea spectatorilor. În ”Manou” există câteva
scene de suspans, înțeles ca un moment special de tensiune care este folosit în
ficțiune pentru a menține interesul spectatorilor și a-i atrage în acțiune. Scena
care deschide filmul este una cu o anumită doză de suspans. Deși începe cu o
muzică calmă, cu un fond liniștit dominat de culori calde, secvența degenerează
repede într-una tensionată. Culorile se schimbă brusc, ecranul fiind preluat
de albastru și negru, se aude mârâitul unui șobolan, iar muzica devine tot mai
ascuțită și stringentă. Secvența este cu atât mai interesantă deoarece folosește
umbre, nu figuri clare. Umbrele sunt zone întunecate din jurul ființelor și
obiectelor în care lumina este blocată. În ciuda faptului că fiecare dintre noi
are o umbră, adeseori acestea sunt văzute ca simbol al întunericului și al răului.
Cultura populară și filmul, în general, au exploatat la maxim această asociere
dintre umbre, întuneric și rău, alegând să reprezinte secvențe de suspans sau
mister nopatea, în zone întunecate, cu umbre ce cuprind ecranul.

Dacă scena de mai sus nu durează foarte mult, ea este importantă pentru că
marchează trauma personajului principal și va reveni să-l bântuie în mijlocul
poveștii. După câștigarea cursei care ar fi trebuit să-i pecetuiască identitatea
de pescăruș și să-l scape de confruntările pe tema diferențelor, Manou este
pus să vegheze noaptea asupra ouălelor coloniei. Ca în orice poveste, atacul
șobolanilor are loc exact în acest moment, reînnoind criza protagonistului
și reamintindu-i trauma suferită. Suspansul din această scenă este mult mai
bine construit. Într-un moment de liniște, se ivesc de după o piatră șobolanii.
Nesigur de ce se întâmplă, Manou pornește să investigheze; muzica capătă un
crescendo, iar protagonistul depistează dușmanii.
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Odată începută lupta, peisajul sonor devine tot mai dezvoltat. Muzica este o
combinație între instrumente cu coarde (o alegere obișnuită pentru secvențele
de suspans sau mister) și o percuție alertă ce permite ilustrarea audio a
confruntării. În ciuda curajului său, Manou nu reușește să facă față invadatorilor,
iar episodul nu face decât să-i amintească trauma de la începutul filmului, prilej
pentru umbre să reapară. Rememorând amintirile de când era ou, protagonistul
nostru retrăiește momentul și emoțiile de atunci. Știind cum s-a sfârșit scena
anterioară a întâlnirii cu șobolanii, decizia de a readuce umbrele pe ecran
dă ocazia spectatorilor să înțeleagă mai bine personajul, crește suspansul în
privința finalului acestei secvențe și permite un angajament mai mare la nivel
vizual (inclusiv concentrarea atenției la ce se întâmplă pe ecran).
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TEME: IDENTITATE – EU ȘI CEIL ALȚI

Principalele teme ale filmului sunt identitatea și apartenența la un grup
social – familie, prieteni, comunitate, grup socio-profesional etc. Identitatea
reprezintă cine ești, suma caracteristicilor care fac din tine o persoană unică
– caracteristic fizice, calități, credințe, religie, etnie, rasă, limbă, cultură, spațiul
geografic și alte concepte asemănătoare. Conform psihologului Erik Erikson,
există trei niveluri ce se combină în definirea identității unei persoane: sinele
– procesele neurocognitive de definire și continuitate a unei ființe, identitatea
personală – comportamentul și modul de gândire specific unui individ - și
identitatea socială sau culturală – colecția rolurilor sociale și normelor
culturale deținute de un individ. Începutul identității este definit de stratul
biologic, fiecare dintre noi are un cod ADN unic, o combinație unică de gene și
trăsături, de înclinații și abilități. Acestui prim strat i se adaugă cel social, obținut
în cadrul procesului de socializare. Comportamente, atitudini, valori, norme
sociale și alte caracteristici sunt căpătate prin socializarea cu membrii familiei,
ai comunității și ai societății. Acestora li se adaugă condiționari ale mediului
înconjurător, ale spațiului fizic, cultural și politic.

Procesul identitar este complex, de lungă durată și indisolubil legat de
caracterul social al lumii în care trăim. Modul în care ne definim ca persoane
ține în egală măsură de noi, de sentimentele și ideile noastre, dar și de ceilalți și
de organizarea societății, întrucât definirea noastră se face în raport cu ceilalți
– ce ne aseamănă și ce ne diferențiază de ceilalți indivizi. Toate aspectele
menționate mai sus, până la cel mai mic detaliu, își pun amprenta asupra
noastră și sunt cuantificate sub umbrela conceptului de identitate. Filmul
preia această problematizare a conceptului de identitate: ce ne definește ca
persoane și cum găsim echilibrul între identitatea personală și cea socială
și, nu în ultimul rând, rolul familiei în căutarea identității. Cum ne definim pe
noi înșine, principiile de viață și valorile la care aderăm, dar și cum suntem
percepuți de ceilalți și în ce fel lumea care ne înconjoară, fie ea materială sau
socială, ne modelează.
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TEME: ACCEP TARE A CELUIL ALT
– O P OVES TE DESPRE DIFERENȚĂ ȘI TOLER ANȚĂ

De altfel, un mare rol în procesul identitar îl are ideea de apartenență, definită
ca sentimentul de a fi legat de cineva sau ceva. Sentimentul de apartenență
este o nevoie umană (așa cum este nevoia biologică de hrană, de exemplu)
și este general valabil pentru toți oamenii. Acest sentiment de apartenență la
un grup social (familie, prieteni, comunitate, religie, națiune etc) joacă un rol
fundamental în funcționarea și bunăstarea unei persoane; stabilind o legătură
cu ceilalți ne permite să ne cunoaștem mai bine, ne ajută să înțelegem lumea
înconjurătoare, să împrumutăm comportamente și idei care ne pot ajuta, ne
oferă suport emoțional în momentele grele și ne dă valoare adaugată vieți.
Stabilirea apartenenței la un grup sau o comunitate este un proces activ care
necesită efort și deschidere din partea oamenilor. Pe de o parte, presupune
identificarea asemănărilor și experiențelor comune dintre mine/noi și ceilalți;
o etapă foarte importană în construcția identității este chiar această raportare
între sinele nostru și ceilalți oameni sau celelalte grupuri sociale. Cum mă
definesc eu în raport cu ceilalți.

Un alt comportament important în comunități ce creează apartenență
este acceptarea celuilalt și validarea diferențelor dintre mine/noi și ceilalți.
Acceptarea celorlalți, toleranța diferențelor dintre noi și ceilalți, a unor moduri
distincte de a vedea lumea este un gest fundamental pentru comunicare
interumană și, implicit, pentru dezvoltare personală și socială. Desigur,
acceptarea diferențelor și validarea unor principii diferite nu presupune
preluarea lor incontestabilă și renunțarea la propriile identități și valori, deși
adeseori se face această confuzie și e văzut ca un prim punct de critică atunci
când vorbim de acceptarea celorlalți. Toleranța este abilitatea de a permite
altora să-și construiască și să-și exprime propriile lor identități, de a asigura o
punte de comunicare între noi și ceilalți, și de a realiza schimburi semnificative
în diverse domenii. Acceptarea presupune empatie, integrarea unor puncte
diferite de vedere, comunicarea constantă cu ceilalți și înțelegerea diferențelor
expuse, precum și lipsa unor judecăți de valoare asociate unor poziții diferite.

Confruntările din film reflectă foarte bine o serie de discuții și opoziții din
societatea contemporană, în special din ultimii ani, pe baza unor subiecte vechi,
dar care creează nemulțumiri de fiecare dată când sunt readuse în atenția
publică: refugiați, migranți, minorități. Tendința de a-l percepe pe celălalt ca
diferit și necunoscut este perfect umană, în definitiv este o concepție aplicată
oricărei ființe pe care nu o cunoaștem, dar tendința de a-l desconsidera pe
celălalt și a-l vedea ca periculos doar pentru că este diferit și necunoscut indică
serioase probleme morale și sociale. Ideea că suntem mai asemănători cu unii
oameni și mai diferiți de alții este, mai degrabă, o impresie datorată procesului
de socializare. Aparținem unor grupuri sociale, unei culturi, unui spațiu
geografic, iar aceste puncte comune dau impresia unei suprapuneri perfecte
între noi și ceilalți din grupurile noastre.
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Dar acest lucru este fals, întrucât chiar și în cadrul unei familii, unei clase sau
al unui colectiv profesional, diferențele între persoane sunt semnificative (fie
că vorbim de abilități, trăsături de personalitate, roluri sociale etc). Acceptarea
unor moduri diferite de a vedea lumea poate fi un catalizator al comunicării
interumane, al dezvoltării durabile și al unor principii fundamentale de
conviețuire. Încurajarea discuțiilor despre subiecte precum diferență, celălalt,
empatie, acceptare, într-un cadru adecvat și urmărind anumite principii, va
permite o mai bună înțelegere a acestor subiecte, trecerea acestora prin filtrul
rațiunii și cel etic, și asigurarea unor instrumente adecvate în interacțiunea
cu ceilalți, onorându-ne identitatea proprie, dar și validând identitatea
celuilalt. De altfel, așa cum este sugerat și în film, beneficiile trase din acest
tip de abordare vor depăși potențialele dezavantaje. Există o întreagă istorie
care indică potențialul de neprețuit pe care îl au oamenii și comunitățile ce
lucrează împreună, nu separat; există o tradiție a schimburilor și împrumuturilor
interculturale și transnaționale, precum și o certificare personală a importanței
acceptării și integrării, întrucât toți am trecut prin etapele accederii la un grup
social și procesul complex de a deveni membru al unei comunități.
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TR A SEE
PEDAGOGICE

ACTIVITĂȚILE PROPUSE MAI JOS TREBUIE ADAPTATE ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTA
ȘI DE ABILITĂȚILE COGNITIVE ALE COPIILOR.

AC TIVITĂȚI ÎNAINTE DE VIZIONARE A FILMULUI
• Discuție despre afișul filmului - primele idei și reacții pe care le inspiră
acesta.
• Ascultați cu copii secvența audio de la începutul filmului min 00.40. Cereți
copiiilor să intuiască despre ce este vorba în film? Ce gen de film este? Ce
emoții le inspiră muzica?
• Ascultați o scurtă secvență audio de la minutul 28.30-29.30. Copiii trebuie
să identifice ce sunete aud, ce tip de muzică este, ce emoții le inspiră acestea,
ce cred că se întâmplă în secvență.

EDUCAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

AC TIVITĂȚI DUPĂ VIZIONARE A FILMULUI
Deoarece filmele pot declanșa emoții foarte diferite și impresii puternice,
este important să surprindem reacțiile inițiale după experiența filmului și să
deschidem spațiul pentru întrebări și activități.

• Ce se întâmplă în film? (rezumatul filmului)
• A cui este povestea?
• Care sunt personajele? Cum ai descrie personajele? Ce tipuri de personaje
avem? (principale/secundare, bune/rele, individual/colectiv etc).
• Cum ai descrie cele două tipuri de comunități de păsări? Care sunt
elementele definitorii ale acestora?
• Ai vreo întrebare despre film? Există ceva ce nu ai înțeles?
• Există scene sau aspecte din film despre care ai vrea să vorbești?
• Ce ți-a plăcut la film și ce nu ți-a plăcut? De ce?
• Ce este special la film? Ce te-a surprins?
• Descrie locurile unde se desfășoară acțiunea.
• Ce este diferit de / asemănător cu lumea și comunitatea în care trăim?
• Ce părere ai despre finalul filmului? Ce vrea să ne transmită?
23

• Crezi că titlul filmului este potrivit?
• Ce titlul/titluri alternativ(e) ai da filmului? De ce ai ales acest(e) titlu(ri)?
• Ce vezi în imaginile de mai jos? Ce elemente apar, cum sunt aranjate? De ce
apar aceste elemente, ce ne spun ele despre poveste și scenele reprezentate?

• Care sunt cele mai importante elemente/idei/teme din filmul vizionat?
Odată stabilite acestea, desenează un afiș nou pentru lungmetraj.
• Mai jos sunt 4 imagini din film. Identifică din perspectiva cui este văzută
scena, iar apoi desenează/reprezintă scena dintr-o perspectivă diferită (unghi
diferit)? Ce se vede dintr-o altă poziție?
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• Împreună cu 3 colegi, inventează un nou film sau o nouă poveste pentru
fiecare din personajele de mai jos. Desenați împreună câte un storyboard
pentru a reprezenta vizual poveștile imaginate de voi.

• Imaginează-ți un alt final pentru Manou. Cum ar arăta acesta?
• Vizionează din nou scena în care Manou confruntă șobolanii veniți să fure
ouă. Urmărește modul în care este redată această scenă, cum este filmată,
unde sunt poziționate personajele și camera, ce atmosferă are. Scrie o scenă
de suspans împreună cu prietenii sau colegii tăi. Realizează un storyboard sau
o filmare cu telefonul mobil după scena scrisă de voi.
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• Compară cele două imagini de mai jos. Cum sunt cele două animale, ce
asemănări și ce diferențe vezi între ele? Care îți place și de ce?

• Fă echipă cu colegul(a) de bancă și ascultă două momente muzicale din
Manou (min 10.40-10.55 și min 33.10-33.26). Imaginați-vă o scenă pentru
primul moment muzical; scrieți sau desenați un storyboard după scena
imaginată de voi. Procedați la fel și cu cel de-al doilea moment muzical. Ce
diferențe sunt între cele două scene?

NOI ȘI CEILALȚI

• Care este activitatea preferată pe care o faci singur? Dar activitatea
preferată pe care o desfășori cu prietenii sau familia ta?
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• Cum ești tu? Gândește-te la 10-12 lucruri, calități sau trăsături care te
descriu și scrie-le pe o coală de hârtie.
• Fă echipă cu un coleg sau prieten bun și roagă-l/o să ghicească lucrurile
care te definesc. Vezi câte lucruri ghicește din cele scrise de tine.
preferată pe care o desfășori cu prietenii sau familia ta?

• Mai jos sunt o serie de cuvinte pe care oamenii le folosesc pentru a se
descrie. Alege ce ți se potrivește.

CREATIV(Ă)

FERICIT(Ă)

BUN(Ă)

SPORTIV(Ă)

ORGANIZAT(Ă)

OPTIMIST(Ă)

GENEROS(OASĂ)

TIMID(Ă)

COMPETITIV(Ă)

PASIONAT(Ă)

LINIȘTIT(Ă)

AMUZANT(Ă)

ENERGIC(Ă)

MUNCITOR(OARE)

PUTERNIC(Ă)

PRIETENOS(OASĂ)

SENSIBIL(Ă)

BINE DISPUS(Ă)

INTELIGENT(Ă)

ATENT(Ă)

REZERVAT(Ă)

SOCIABIL(Ă)

NEHOTĂRÂT(Ă)

CURIOS(OASĂ)

BLÂND(Ă)

DEMN(Ă) DE ÎNCREDERE

NERĂBDĂTOR(OARE)

OBRAZNIC(Ă)

LENEȘ(Ă)

CURAJOS(OASĂ)

• Ordonează cuvintele alese de tine în următoarele categorii:preferată pe
care o desfășori cu prietenii sau familia ta?

ESENȚIAL

DESTUL DE IMPORTANT

DELOC IMPORTANT
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• Gândește-te cu cine din familia ta împarți cele mai multe trăsături esențiale?
Și cu ce membru al familiei ai cele mai puține trăsături în comun?
• Ce trăsături sau caracteristici trebuie să ai să fii parte a unei familii? Câte din
acestea sunt caracteristici fizice?
• În cazul lui Manou, ce trăsături nu-i permit să facă parte din familia și
comunitatea pescărușilor, cele fizice sau cele de personalitate?
• Ce înseamnă să fii ”frate” sau ”soră”?
• Identifică 5 diferențe între tine și sora/fratele tău sau între tine și membrii
familiei tale. Influențează în vreun fel aceste diferențe afecțiunea și relațiile
strânse pe care le ai cu aceștia?
• Câte trăsături din cele esențial scrise mai sus împărtășești cu prietenul tău
cel mai bun/prietena ta cea mai bună?
• Alege 3 lucruri care sunt importante la prietenul tău cel mai bun/prietena ta
cea mai bună?
• Știai încă de la început că el sau ea au aceste 3 lucruri sau ai aflat pe
parcursul prieteniei voastre?
• Adună laolaltă 5 ouă cât mai diferite (albe, maro, mai mari, mai mici,
rotunde, ovale etc) și pune-le pe o masă. Identifică împreună cu colegii sau
familia cât mai multe diferențe între ouăle expuse. Sparge pe rând cele 5 ouă
și pune-le pe fiecare într-un pahar transparent, marcând cu o etichetă fiecare
ou după o trăsătură identificată mai devreme (oul maro, oul mic etc). Încearcă
să identifici diferențele între ouă.
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