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REZUMAT  
 

  

REZUMAT 

 
 Elaborând asupra premizei enunţate de Bolter şi Grusin (1996) conform căreia 

modificarea mijloacelor şi practicilor culturale determină restructurări la nivelul reprezentărilor 

sociale, lucrarea de faţă îşi propune să cartografieze fluxul conţinuturilor mediatice în (1) 

dinamica din ce în ce mai fluidă producţie - receptare şi (2) pe axa Europa - Statele Unite ale 

Americii - Orientul Mijlociu, toate prin lentila critică a unei tinere cercetătoare din România. În 

consecinţă, ea se dezvoltă pe două nivele de analiză complementare, necesare unei abordări 

panoramice, atât teoretice, cât şi metodologice. Prima constă într-un studiu comparativ al 

basmului "La belle au bois dormant" (Perrault, f.a.), fantezia animată de lung metraj a Walt 

Disney Productions, „Frumoasa din pădurea adormită” (1959), şi producţia cinematografică Walt 

Disney Pictures, "Maleficient" (2014) din perspectiva teoriei remedialităţii (Bolter şi Grusin, 

1996), transmedialităţii  (Henry Jenkins, 1992, 2006 ; Marie-Laure Ryan, 2013) şi 

prefabricatelor reciclabile (Spiridon, 2013). Cea de-a doua direcţie de studiu explorează 

conceptele de "recepţie critică" ("critical reception") şi ""alternative media"" ("alternative 

media") (Fuchs, 2010) cu aplicaţie pe lucrările artistice digitale ale artistului din Orientul 

Mijlociu, Saint Hoax, bazate pe conţinut Disney.  
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 Evenimente de impact mondial aşa cum sunt atacul din ianuarie 2015 de la sediul 

publicaţiei satirice franceze Charlie Hebdo şi mişcarea socială Je suis Charlie ce s-a coagulat 

ulterior acestuia prin intermediul reţelelor de socializare atrag atenţia asupra necesităţii studierii 

desenului în genere din perspectiva potenţialităţii sale de "tehnologie a reprezentării" (Latour, 

1993 apud. Bolter and Grusin, 1996 : 353) cu miză socio-politică, dar şi ca formă de critică, 

revoltă, chiar boicot. Mai mult decât atât, demersul prezent de studiu se dovedeşte nu numai 

legitim, dar şi imperios în contextul unei subreprezentări a subiectelor privind produsele 

ficţionale de animaţie pentru copii în spaţiul academic autohton, dar şi în baza unui impuls firesc 

de raliere la fluxurile actuale de reflecţie publicistică (Orestein, 2006, Bronson, 2009; Mechanic, 

2011; Feder, 2014) şi academică (Giroux, 1994; Faherty, 2001; Craven, 2002;  Forbes, 2003; 

Hurley, 2005; Pallant, 2010) aşa cum este, de pildă, tema stereotipiilor de gen şi rasiale în 

filmele de animaţie produse de compania Walt Disney şi influenţei pe care acestea o exercită 

asupra audienţei infantile. Cercetarea de faţă se plasează graţie atât dezideratului său teoretic 

privind miza colonială a filmului de animaţie occidental în contextul global contemporan, c 

ât şi instrumentelor metodologice şi corpusului cercetării la confluenţa unor arii  de studiu pe cât 

de diverse, pe atât de complementare precum studiile culturale, ştiinţele comunicării, sociologia, 

studiile de gen şi cele vizuale. 


