Módulo 4
Cine en rumano
Vamos a trabajar con algunas películas en rumano. La metodología que vamos a usar es distinta de las
anteriores.
¿ Cuáles son las estrategias usadas con el rumano oral durante la sesión anterior ?
I – Análisis de los títulos
Para empezar, vamos a estudiar los títulos siguientes :
1.

După dealuri

2.

Poziţia copilului

3.

Şi caii sunt verzi pe pereţi

4.

Mamaia

5.

Domestic

a)

Para cada título , completad lo siguiente :



Género al que pertenece la película



Tema de la historia



Datos sobre el personaje principal
Género

Tema

Personajes

După dealuri
Poziţia copilului
Şi caii sunt verzi pe
pereţi

Mamaia

Domestic

II – Análisis de las sinopsis
Vamos a formar varios grupos. Ahora, leed las sinopsis individualmente. Después, una vez leídas, contadle al
grupo lo que habéis entendido.

A. Scenariul lui Collin Blair, după o idee a lui
Bogdan Mirică, spune povestea bătrânei Matilda
(Stela Popescu), nevoită să țină piept unui
afacerist feroce, un rechin imobiliar, care încearcă
să pună mâna pe mansarda ei. Tănase (Valentin
Teodosiu), un individ fără scurpule și constiință, șia construit întreaga avere înșelând persoanele în
vârstă și luându-le apoi casele. Împreună cu cei
doi fii ai săi, Tănase recurge la cele mai josnice
metode de evacuare, totuși simpatica doamnă nu
numai că e foarte hotărâtă, dar e și foarte creativă
în felul în care își apără proprietatea. De partea ei
se afla o tânără plină de surprize (Mădălina Anea),
vechi prieteni, mulți colegi și o doză foarte mare de
noroc.

B. Poziţia copilului vorbeşte cu emoţie, dar şi
cu umor, despre relaţia dintre o mamă
dominatoare şi fiul ei adult. Poziţia copilului este
un film despre traumele sufocării copiilor prin
dragoste, despre amprentele pe care le lasă
părinţii asupra personalităţii copiilor. În acelaşi
timp, filmul este o radiografie a "high-class-ului"
românesc contemporan, vorbind despre trafic de
influenţă şi corupţie la nivel mic în instituţiile de
bază ale societăţii şi extensiile acestora asupra
întregului sistem socio-economic din România de
azi.

C.
„După dealuri” spune povestea a două fete care au

D.

Filmul Domestic este o poveste despre
oameni obişnuiţi şi animalele alături de care îşi
trăiesc viața. Un iepure, o găină, o pisică, un câine
şi un porumbel trec prin viaţa personajelor
principale,
influenţându-le
evoluţia.Filmul
urmăreşte povestea a trei personaje principale –
Domnul Lazăr (48 de ani, profesor şi actualul
preşedinte al asociaţiei de locatari a blocului său),
Domnul Mihăeş (40 de ani, taximetrist) şi Toni (un
tip de 25 de ani) – şi a animalelor lor, toți forţaţi să
locuiască împreună în aceeaşi comunitate a
blocului. Fiecare dintre cele trei personaje
completează povestea celuilalt, influenţând-o întro anumită măsură.
Un proiect care mixează umorul negru şi drama, o
poveste cu elemente absurde, la care râzi și te
emoționezi în aceeași măsură, într-un decor
stilizat și plin de culoare. Proiect finanţat de CNC
cu 977.811 RON în cadrul sesiunii de concurs
iunie - iulie 2010.

crescut împreună şi care se reîntâlnesc după
câţiva ani de despărţire. Alina (Cristina Flutur) se
întoarce din Germania să o ia cu ea pe Voichiţa
(Cosmina Stratan), prietena ei din copilărie de
care se simte încă foarte ataşată. Voichiţa şi-a
găsit însă calea în credinţă, iar maicile printre care
trăieşte la mănăstire ţin locul familiei pe care nu a
avut-o niciodată. Alina luptă cu toate puterile să
recâştige afecţiunea Voichiţei, făcându-i pe cei din
jur să se întrebe de unde vine forţa care o animă.

E.

Şi caii sunt verzi pe pereţi în regia lui
Dan Chisu, este o poveste despre iluzia de a
te îmbogăți în România. Într-o ţară în care
poveștile izbitoare de a te îmbogăți sunt peste
tot, cineva crede că un astfel de lucru nu
este doar posibil, dar este și ușor realizabil.
Povestea urmează două destine: cel al
unui cuplu de tineri, care ar fi putut deveni
bogați, celălalt urmărește povestea a doi
adulți, care din cauza lipsei lor de cunoștințe
atunci când vine vorba de tehnologia
modernă, sunt păcăliţi de un spam primit pe
e-mail, intră într-o loterie online falsă și pierd
toate economiile lor. Poveștile se întâlnesc la
sfârşit, când se pierde orice sperantă și
refuză singura lor şansă de a se îmbogăţi.

III Ayuda número 1
En esta actividad, vais a observar los carteles que han sido modificados. Asociad los títulos con sus carteles.
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Completad la tabla siguiente :

A
Mamaia

B
Poziţia copilului

C
După dealuri

D
Domestic

E
Şi caii sunt verzi
pe pereţi

Comprobad vuestras respuestas mirando los tráileres de las películas siguientes y contestad a esta pregunta.
¿ Cuáles son las palabras reconocidas en cada uno de los tráileres ?

Trailer 1 : http://www.cinemagia.ro/trailer/pozitia-copilului-8474/
Trailer 2 : http://www.cinemagia.ro/trailer/si-caii-sunt-verzi-pe-pereti-8254/
Trailer 3 : http://www.cinemagia.ro/trailer/domestic-8595/
Trailer 4 : http://www.cinemagia.ro/filme/dupa-dealuri-567113/trailers/
Trailer 5 : http://www.cinemagia.ro/trailer/mamaia-8649/

Corrección :

Mamaia

A

B
Poziţia copilului

C
După dealuri

Domestic

D

E
Şi caii sunt verzi
pe pereţi
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