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Arta nevăzută
Rolul efectelor speciale în dezvoltarea artei cinematografi ce

Lucrarea de față studiază domeniul efectelor vizuale și implicațiile acestora 
în dezvoltarea fi lmelor. Ne propunem să afl ăm în ce măsură efectele vizuale au 
stat la baza dezvoltării diferitelor tehnici care sunt acum considerate standarde 
ale industriei . 

Ne propunem să analizăm în paralel două fi lme ce reprezintă ecranizarea 
nuvelei Th e Haunting of Hill House scrisă de Shriley Jackson în 1959. Cele două 
fi lme (unul din 1963 și unul din 1999) au fost alese tocmai pentru că abordează 
în mod diferit aceeași poveste iar rezultatele sunt cât se poate de diferite. În mod 
neașteptat un fi lm din 1963 surclasează un fi lm din1999 pentru simplul motiv că 
a știut să respecte modul în care efectele speciale trebuiesc integrate în fi lm.

Kivonat (Láthatatlan művészet: A speciális eff ektusok szerepe a fi lmművészet fejlődésében)
A kreativitás az emberiség egyik fő tulajdonsága. A speciális eff ektusok pontosan ezzel foglalkoznak ‒ hogyan lehet valaki 

kreatív videóban vagy audióban. A jelen tanulmány a speciális eff ektusokról nyújt fontos információkat: hogyan kezdődött a 

használatuk, és hogyan befolyásolják az életünket. Először megfogalmazzuk a technológia alapjaiként szolgáló alapelveket, 

és megpróbáljuk megérteni, hogy ezek a folyamatok miért fejlődtek ki idejekorán. A tanulmány fő célja teljes képet alkotni 

a speciális eff ektusok iparágáról. Áttekintjük a fontosabb meghatározásokat és a speciális eff ektusok rövid történetét. A 

televízióban használt speciális eff ektusok olyan téma, amelyet vizsgálatainkra megfelelőnek tartottunk. A tanulmány második 

részében gyakorlati tanulmányt készítettünk, amely segíti annak megértését, hogy az új speciális eff ektusok technológiájának 

folyamatos fejlesztése hogyan változtathatja a fi lmet remekművé, vagy ronthatja el azt végérvényesen.
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Abstract  (The unseen art: The Role of Special Eff ects in the Development of Film Art)
Creativity is one of the main attributes of mankind. Special eff ects deal with exactly that – how to be creative in video 

or audio. This paper off ers information on special eff ects: how the whole thing started and how do they aff ect our lives. We 

will fi rst lay out the basic concepts behind this technology and we will try to understand why some of these process where 

so advanced for their time. The main purpose for our action is to build a picture of the special eff ects industry. We will be 

considering defi nitions and a brief history of special eff ects. Special eff ects in television are a subject that we considered to be 

appropriate for investigation. In the second part of the paper we prepared a practical study that will help us understand how 

the constant development of new special eff ects technology can turn a fi lm into a masterpiece or it can ruin it completely.
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 În fi nal lucrarea demonstrează că efectele speciale pot ridica valoarea 
producției la un nivel neașteptat în faza de proiectare dacă sunt folosite corect dar, 
pe de altă parte, aceleași efecte speciale pot duce la distrugerea fi lmului, indiferent 
de nivelul de profesionalism la care sunt realizate, dacă sunt folosite în exces.

Concluziile cercetării au fost formulate atât pe baza rezultatelor analizei ca-
litative și cantitative a celor două fi lme.

Defi niţia efectelor speciale
Site-ul about.com defi nește efectele vizuale (VFX) ca fi ind „un termen ge-

neric pentru orice metodă ce face posibilă crearea unei scene sau efect ce nu ar fi  
putut fi  produsă cu tehnicile fotografi ce tradiționale”. Conform aceluiași site ter-
menul este uneori folosit ca sinonim pentru efecte speciale deși acestea din urmă 
includ și efectele de sunet pe lângă cele vizuale. (about.com 2013).

Pcmag.com defi nește termenul „tehnici grafi ce aplicate imaginilor și fi lme-
lor pentru a simula un eveniment real sau imaginar” (www.pcmag.com - Defi ni-
tion SFX 2013).

Conform dicționarului Merriam-Webster „efectele speciale sunt efecte vizu-
ale sau audio introduse într-un fi lm, video sau o producție tv”. (merriam-webster.
com 2013).

O altă defi niție pentru efectele speciale o găsim pe site-ul gohistoric.com: „ 
elemente neobișnuite ale unui fi lm create folosind o gamă variată de tehnici cum 
ar fi  computerul, mecanici, machiaj,pirotehnici, optica, luminile, viteza de fi lma-
re, efecte ale vremii sau machete. În general ele sunt folosite pentru a crea efecte 
pe care tehnicile normale nu le pot realiza sau ar fi  prea scumpe” (gohistoric.com 
2013)

Efecte vizuale sau efecte speciale?
Este important de menționat distincția dintre efecte vizual și efecte speciale.
Efect vizual este termenul folosit pentru a descrie imagini create sau modifi -

cate pentru un fi lm ce nu ar fi  putut realizate în timpul fi lmărilor. Cu alte cuvinte 
cea mai mare parte a efectelor vizuale sunt realizate în post-producție după ce 
capturarea imaginilor s-a terminat. Efectele vizuale sunt adăugate prin procedee 
precum: matte painting; rear-screen projection; front screen projection; obiecte, 
personaje sau decoruri generate de calculator;combinarea imaginilor realizată în 
orice fel. 

Efect special este termenul folosit pentru a descrie efectele ce pot fi  realizate 
în timp ce imaginile sunt capturare și mai sunt denumite efecte practice (practical 
eff ects). În momentul de față efectele vizuale și cele speciale sunt interdependente 
în așa măsură încât este destul de greu de distins ce e efect vizual și ce e efect 
special (Okun 2010). Deși există această distincție între termeni, ei sunt deseori 
folosiți ca fi ind unul și același, motiv pentru care în această lucrare nu vom face 
această distincție.

În baza defi nițiilor de mai sus putem concluziona că efectele speciale repre-
zintă totalitatea trucurilor sau iluziilor (atât vizuale cât și audio) folosite pentru 
a simula evenimente imaginate dintr-un anumit scenariu. Ele pot fi  realizate pe 



111

MŰHELY

calculator, prin tehnici mecanice, optice etc. Aceste efecte sunt folosite în multiple 
domenii precum industria fi lmului, a televiziunii, a teatrului, a jocurilor video 
sau a simulatoarelor cu aplicație practică.

Generalităţi
De ce să folosim efecte speciale?
Există mai multe motive pentru care efectele speciale se folosesc într-un 

fi lm. În primul rând pentru că există cadre care pur și simplu nu pot fi  fi lmate al-
tfel. De la lupta cu scheleții din Jason and the Argonauts la aventurile personajelor 
din IceAge la munții suspendați din Avatar există un număr enorm de scene pe 
care pur și simplu nu le-am fi  văzut dacă efectele speciale nu existau. Un al doilea 
motiv ar fi  situația în care, deși scena ar putea fi  fi lmată fără niciun efect, situația 
ar fi  mult prea periculoasă. Scena decapitării din Th e Execution of Mary, Queen of 
Scots (1895) ar fi  putut fi  realizată cu adevărat însă probabil actrița care o repre-
zintă pe regina Maria nu s-ar fi  bucurat la această veste. Aceeași situație o regăsim 
în cazul oricărei scene ce presupune moartea personajelor (explozii, sinucideri, 
lupte, etc.). Un al treilea motiv pentru care efectele speciale sunt folosite din ce 
în ce mai des este costul redus. De multe ori este mult mai convenabilă folosirea 
efectelor vizuale decât fi lmarea reală din cauza difi cultăților tehnice, a distanțelor 
mari etc. Este cazul mulțimilor mari de genul armatelor din Lord of the Rings. 
Este gazul tigrului enorm din Life of Pi sau a multor scene care au fost trase mult 
după ce echipa de fi lmare a părăsit locația unde are loc acțiunea.

Efectele speciale folosite corect nu sunt evidente. Ele lucrează pentru a 
îmbunătăți povestea fi lmului devenind o parte integrantă a acestei și pentru a ne 
face să credem. (Okun 2010). Chiar și în cazul fi lmelor fantasy despre care știm 
că sunt un produs al imaginației efectele speciale ne fac să credem în ele, să „fi m 
acolo” și să relaționăm cu personajele. De la începuturile efectelor speciale artiștii 
au fost buni tehnicieni. Din rândurile lor fac parte pictori, fi zicieni, cascadori, 
grafi cieni iar mai nou informaticieni. Scopul lor a fost mereu să ofere un efect 
vizual tot mai real, tot mai credibil cu ajutorul căruia regizorul să poată spune o 
poveste mai bună.

Cercetare
Cercetarea de față are ca scop observarea evoluției fi lmelor în timp sub 

infl uența directă a efectelor vizuale. Dorim să observăm în ce fel dezvoltarea teh-
nicii afectează evoluția cinematografi ei în general și a structurii narative în speci-
al. La sfârșitul cercetării vom putea decide dacă evoluția efectelor speciale este un 
element pozitiv în industria cinematografi că sau dacă, dimpotrivă, scade calitatea 
producției.  

Metodologie 
 Pentru a atinge obiectivele propuse și pentru a răspunde întrebărilor de cer-

cetare vom folosi analiza cantitativă a efectelor speciale în 2 adaptări ale nuvelei 
Th e Hounting of the Hill House scrisă de Shirley Jackson. Vom utiliza o grilă de 
analiză structurată pe puncte cheie ale structurii narative.
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Prin prezenta cercetare vom încerca să vedem ponderea efectelor speciale 
(atât din categoria celor tradiționale cât și a celor digitale) în două fi lme 
alese din motive ce vor fi  descrise mai târziu. Vom încerca să determinăm 
numărul lor total pentru fi ecare fi lm în parte cât și variația numărului lor 
pe parcursul desfășurării acțiunii fi lmului pentru a vedea dacă există vreo 
legătură între momentele cheie ale fi lmului și apariția efectelor vizuale. Vom 
face o și o cuantifi care pe genuri pentru o mai bună înțelegere a tehnicilor 
folosite.

Obiectivele cercetării
 Identifi carea motivului pentru care urmările fi lmelor (ce benefi ciază 

de obicei de buget și efecte vizuale mai însemnate decât originalul) 
sunt de obicei mai prost primite de public și de critici

 Analiza raportului dintre efectele digitale și cele tradiționale în dife-
rite perioade de timp

Întrebări de cercetare
Există vreo legătură între numărul de efecte vizuale și momentele cheie din 

fi lm?
Există vreo diferență între cele două fi lme în ceea ce privește întrebuințarea 

efectelor speciale?
Alegerea celor două fi lme a fost infl uențată de mai mulți factori ce sunt 

importanți in lucrarea de față. În primul rând prin analiza lor putem pune față în 
față două opere ce provin din două epoci diferite – prima din epoca alb-negru iar 
a doua din cea color. În al doilea rând ambele fi lme au fost considerate în momen-
tul apariției avangardiste în domeniul efectelor vizuale. În al treilea rând faptul că 
au la bază aceeași nuvelă le face perfecte pentru o analiză prin comparație. Nu în 
ultimul rând este de luat în considerare criticile aduse celor două fi lme. În cazul 
primului fi lm acestea au fost pozitive, fi lmul devenind un clasic ce este apreciat 
și în momentul de față în timp ce al doilea s-a bucurat doar de succesul adus de 
momentul lansării (cauzat de campania de marketing ce promova efectele vizuale 
avansate) ulterior el intrând într-un con de umbră.

Metodele de colectare a datelor
Pentru colectarea datelor am folosit o grilă de analiză ce are pe coloane cele 

10 efecte enumerate mai devreme iar pe rânduri blocurile de scene cele mai im-
portante evidențiind pe cât posibil scenele comune din cele două fi lme în contex-
tul structurii narative pe care am trasat-o pentru cele două fi lme.

Durata colectării datelor a fost direct proporțională cu lungimea celor două 
fi lme, numărul de efecte găsite pentru fi ecare scenă și timpul necesar înscrierii în 
tabel. Timpul total dedicat colectării datelor este de aproximativ 10 ore.



113

MŰHELY

Evaluarea rezultatelor cercetării
Analiza Th e Haunting 1963
Pentru a ne ușura interpretarea au fost generate 2 forme de ilustrații grafi ce. 

În primul rând am dorit să afl ăm ponderea fi ecărui efect special în fi ecare fi lm 
în parte.

În versiunea din 1963 la baza efectelor vizuale stau efectele mecanice și uti-
lizarea unghiurilor atipice susținut la mică distanță de fi lmarea de tip dolly și 
macara. Pentru a interpreta aceste rezultate trebuie să înțelegem două aspecte : 
în primul rând care erau tendințele vremii în materie de realizarea fi lmelor (con-
textul istoric) și în al doilea rând ce fel de atmosferă dorea Robert Wise să obțină.

Pe plan istoric ne afl ăm în 1963 – sfârșitul „primei perioade de aur” a efec-
telor speciale. După eșecul suferit de fi lmul Cleopatra (1963) și apariția primului 
rival al fi lmului – televiziunea, studiourile de la Hollywood renunțau la departa-
mentele de efecte speciale (Rickitt 2000). Pe de altă parte experiența acumulată 
în domeniul efectelor vizuale adusese această artă la standarde nemaiîntâlnite 
până atunci. Inovațiile tehnice le-au permis realizatorilor de fi lm să încerce noi 
abordări dar în ciuda acestui fapt tendința vremii era ca efectele vizuale să fi e cât 
mai subtile, insesizabile. Mathew Gratzner, un cunoscut specialist în domeniul 
efectelor vizuale al vremii, citat de Richard Rickket spune că „ în cazul mache-
telor este posibil să creezi scene incredibil de spectaculoase însă acest lucru are 
rar vreun rol în descrierea poveștii – este doar spectacol. Publicul își va da seama 
instant că este un truc la mijloc iar acesta va deveni punctul de interes în locul 
poveștii” (Rickitt 2000, p 96). Această tendință se regăsește și în celelalte aspecte 
ale efectelor speciale. Filmul lui Wise l-a avut la departamentul efectelor speciale 
pe Tom Howard un profesionist în domeniu care avea deja la activ două oscaruri 
pentru efecte speciale. Cu toate acestea s-a optat pentru un fi lm alb-negru (tehni-
ca fi lmelor color era disponibilă din anii 50) cu efecte vizuale subtile ce aveau să 
pună accentul pe atmosferă. 

1:Ponderea tipurilor de efecte speciale în fi lmul Th e Hounting(1963)

Avem de-a face cu un fi lm din genul horror/thriller iar în epoca alb-negru 
atmosfera era esențială pentru ca publicul să simtă perspectiva regizorului. Prin 
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urmare efectele vizuale sunt prezente în mare măsură pe toată durata fi lmului 
chiar dacă cele mai frecvente dintre ele nu sunt dintre cele mai evidente pentru 
ochii publicului (fi g. 1).

 
2 - Structura narativă a fi lmului Th e Haunting 1963

Figura 2 este o reprezentare grafi că sugestivă a structurii narative și a con-
fl ictului din fi lmul din 1963. Acesta combinat cu grila de analiză prezentată mai 
devreme ne prezintă cele mai importante scene ale fi lmului împărțite în cele trei 
acte al structurii narative clasice. 
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3: Evoluția 
efectelor 
spceiale în 
funcție de scene 
și acte (Th e 
Haunting 1963)
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4: Structura narativă (Th e Haunting 1999)

Analiza Th e Haunting 1999
În cele ce urmează vom trece la analiza celui de al doilea fi lm realizat după 

nuvela lui Shirley Jackson folosind schema narativă din (fi gura 4) și grila de ana-
liză. În cazul de față avem de a face cu o abordare ceva mai diferită. Deși în mare 
respectă structura nuvelei și implicit a fi lmului din 1983, regizorul Jan de Bont a 
adus modifi cări importante în această versiune tocmai pentru a crea loc pentru 
efectele speciale avansate ale vremii. 

Context istoric – ne plasează anii 90 când asistăm la o dezvoltare puternică a 
industriei efectelor vizuale. Începând cu fi lme precum Terminator (1991), Jurassic 
Park (1993) pe de o parte și Toy Story (1995), A Bug̀ s Life, Antz (1998) pe de altă 
parte, imaginile generate pe calculator (CGI) au demonstrat că au ajuns la un ni-
vel la care pot fi  integrate în fi lme fără a părea ciudate și nelalocul lor (chiar dacă 
un dinozaur în carne și oase nu este chiar un lucru de văzut în fi ecare zi). Th e Ha-
unting a apărut la sfârșitul anilor 1990 iar tehnologia digitală disponibilă la acea 
vreme oferea deja posibilități peste puterea imaginației celor mai mulți dintre noi.

Vom încerca așadar să vedem dacă există vreo legătură între structura nara-
tivă a fi lmului și utilizarea efectelor vizuale iar dacă aceasta există vom încerca să 
vedem cum funcționează ea. În cazul acestui fi lm vom încerca să deosebim efec-
tele speciale digitale de cele tradiționale și să afl ăm care a fost scopul folosirii lor 
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în momentele respective. Pentru a ne ușura munca am generat câteva reprezentări 
grafi ce a datelor colectate în urma numărării efectelor speciale din acest fi lm.

 5: Ponderea efectelor digitale vs clasice în fi lmul Th e Haunting 1999

5.1: Ponderea efectelor vizuale în fi lmul Th e Haunting 1999

În urma analizei am descoperit 443 de cadre în care sunt prezente efecte 
speciale dintre care jumătate sunt efecte vizuale clasice iar jumătate sunt efecte 
vizuale tradiționale. Acest lucru ne arată ca deja la acea vreme efectele digitale 
reprezentau o parte importantă din piața efectelor speciale. Introducerea efec-
telor vizuale generate de calculator în fi lm a dus totuși la o micșorare a celor 
tradiționale. Dacă în 1963 Robert Wise a folosit 271 de efecte speciale tradiționale 
în varianta lui Jan de Bont apar 221 fapt ce ne spune că efectele vizuale digitale 
începeau deja să le înlocuiască pe cele tradiționale.

Din totalul efectelor speciale digitale analizate în acest fi lm doar 5,8% nu 
sunt CGI. Asta înseamnă că Jan de Bont a preferat să aducă animațiile în lumea 
reală, să insereze în fi lmarea fi nită personajele produse pe calculator. Procedeul 
opus prin care personajele reale sunt introduse în animații cu ajutorul ecranului 
verde (chroma key) reprezintă de fapt restul efectelor digitale. Această tehnică nu 
era peste posibilitățile vremii, lucru demonstrat cu efi cacitate în Star Wars: Episo-
de I - Th e Phantom Menace care a apărut în același an cu fi lmul analizat.

În continuare vom analiza structura narativă a fi lmului prezentată în fi gura 
9, corelată cu grafi cul generat în fi gura și în urma interpretării datelor colectate în 
grila de analiză (fi gura 1, anexe).
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6: Evoluția efectelor 
spceiale în funcție 
de scene și acte (Th e 
Haunting 1999)
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Rezultate
În urma studiilor de caz am obținut răspunsuri la întrebările de cercetare.
 Care sunt efectele speciale tradiționale cel mai des folosite în fi lmele SF 

și horror? 
În urma cercetării și a calculelor realizate pe baza grilei de analizăm am 

afl at că în cazul fi lmului Th e Hounting 1963 cele mai folosite efecte speciale au 
fost fi lmările din unghiuri neconvenționale în număr de 83 ce reprezintă 30% 
din totalul efectelor speciale. În cazul ecranizării din 1999 cele mai folosite efecte 
speciale au fost cele generate de calculator 114 adică 33,2% din totalul efectelor 
speciale din fi lm.

 Care este raportul dintre efectele digitale și cele tradiționale în fi lmele 
horror? 

În cazul nostru, efectele speciale digitale sunt aproximativ la egalitate cu 
cele tradițional ca apariție în fi lm. (49.99%-50,1%)

 În ce fel se diferențiază fi lmele ce folosesc preponderent efecte digitale 
de cele care folosesc efecte tradiționale?

Răspunsul la această întrebare vine în urma comparării structurii na-
rative a fi lmelor ce întrebuințează efecte speciale clasice cu cea a fi l-
melor moderne axate pe efecte digitale. În cazul primelor se observă 
tendința de a acorda atenție personajele reale, pentru a le permite să 
se dezvolte pe când în cazul fi lmelor „digitale” se observă preferința 
pentru personajele generate de calculator.

 Cum sunt folosite efectele speciale (atât digitale cât și tradiționale) în 
raport cu structura narativă în perioade istorice diferite?

Acest aspect este cel mai ușor de sesizat dacă analizam grafi cul generat în 
urma aplicării grilei de analiză pe cele doua fi lme studiate în analiza 
cantitativa. În cazul efectelor fi lmelor clasice observăm tendința de a 
folosi efectele speciale pentru a crea tensiune și a crește confl ictul pe 
când în cazul fi lmelor recente observăm folosirea efectelor speciale în 
momentele cheie pe post de personaje principale în fi lm. 

Considerăm cel mai important rezultat al analizei observarea modului în 
care efectele speciale folosite corect pot crește valoarea producției la un standard 
imposibil de atins în lipsa lor dar, în același timp tot efectele speciale sunt capabile 
să distrugă povestea narativă a unui fi lm dacă sunt folosite în exces sau în moduri 
nepotrivite. În mod ironic ele sunt capabile și de rău și de bine în aceeași măsură.

Concluzii
Cele două fi lme prezentate în această analiză au oferit două interpretări 

diferite ale aceleiași nuvele. Ambele au benefi ciat de efecte speciale deosebite și 
spectaculoase pentru vremea lor. Cam aici se opresc asemănările. Chiar dacă ver-
siunea din 1999 s-a bucurat de încasări impresionante acestea nu s-au datorat 
fi lmului în sine ci efectelor vizuale. Este un exemplu clar că efecte vizuale pot 
produce venituri considerabile chiar dacă fi lmul este de o calitate îndoielnică. 
Efectele vizuale avansează mereu, sunt într-o continuă evoluție motiv pentru care 
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succesul lor este un element de durată scurtă. Ele rămân în memoria privitorilor 
până când ceva mai spectaculos apare. Prin urmare Th e Haunting din 1999 a 
fost dat uitării destul de repede pierzându-se în avalanșa de fi lme axate pe efecte 
vizuale ce au urmat în anii 2000. Pe de altă parte Robert Wise a avut o cu totul 
altă abordare. La rândul său a fost un inovator al efectelor speciale. Noi unghiuri, 
noi lentile, noi abordări, noi mecanisme. Cu toate acestea el a pus povestea pe pri-
mul loc. A acordat atenție (exagerată) detaliilor. A avut grijă ca personajele să se 
dezvolte natural pe parcursul fi lmului pentru a da credibilitate acțiunii. A oferit o 
acțiune pe două planuri atât psihologic (evoluția lui Eleanor) cât și paranormal. A 
avut grijă să insereze și să dezvolte relațiile interumane. A introdus tensiunea se-
xuală între personaje. A respectat structura narativă clasică și confl ictul crescător. 
A lăsat publicului loc pentru interpretările proprii. Printre cele mai importante 
realizări ale lui Wise este faptul că a știut să folosească efectele vizuale în interesul 
său. Folosirea lor a fost subtilă și doar acolo unde erau absolut necesare. Nu le-a 
folosit excesiv tocmai pentru a nu atrage atenția asupra lor. Toate aceste lucruri 
au făcut din ecranizarea din 1963 o capodoperă, un fi lm clasic ce va rămâne în 
amintirea publicului pentru multă vreme de acum încolo. Datorită acestei împe-
recheri reușite între un scenariu bun și o tehnică vizuală desăvârșită toate aspec-
tele fi lmului au rămas în istorie.

* Alexandru Doroft e is a PhD Student in the fi eld of Communication Sci-
ence within the College of Political, Administrative and Communication Science 
(FSPAC), Babeș-Bolyai University of Cluj (BBU)
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Anexe

Grila de analiză Th e Haunting 1963

Timecode Scene fi lm (grupuri) Acte fi lm Filmare din avion Dolly/travel Crossfade Filmare
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macara Efecte mecanice Machiaj Unghiuri atipice

Lumini (backlight, catch-

light, efecte optice) CGI Chroma
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Grila de analiză Th e 
Haunting 1999

Timecode Acte Filmare din avion Dolly/travel Crosfade
FilmareStoryline / calup scene



125

MŰHELY

macara
Efecte mecanice Machiaj Unghiuri atipice CGI Chroma

Lumini (backlight, 

catchlight)


