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REZUMAT 
O încăpere mare, boltită, întunecată de la Fortul 13 din 
cadrul Penitenciarului Jilava a incitat spiritul inovativ al 
profesorilor și studenților care se aflau acolo la filmarea 
unui documentar despre cruzimile comunismului. Ei au 
înregistrat în acea încăpere un fundal sonor realizat prin 
diferite tehnici improvizatorice, care a fost prelucrat 
pentru coloana sonoră a documentarului. 

Cuvinte cheie 

Coloană sonoră, documentar, comunism, echipament 
digital, ecou, experiență, fantezie, improvizație, 
înregistrare, penitenciar. 
 

 
Foto 1: Echipa de filmare 

În secolul 21, când vorbim despre lumea civilizată, ne 
referim la cei care în viața cotidiană sunt înconjurati de o 
mare varietate de  echipamente digitale. Viața insăși tinde 
spre digitalizare. Nici nu concepem viața fără 
”gadgeturi”, care uneori ne ușurează munca, alteori 
creează dependență. În acest context ne este ușor să 
înțelegem tinerii (dar nu numai) pe care-i vedem in 
tramvai, pe bicicletă, pe pietonale, cu ”dopuri” în urechi, 
restrângându-și astfel spațiul intim. Acest lucru 
subliniază intr-un anumit fel individualizarea noii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
A large, vaulted, dismal room from the Fort 13 within 
Jilava prison has incited the innovative spirit of the 
teachers and students who were there to filming a 
documentary about cruelties of communism. They 
recorded in that room a background music accomplished 
through various improvisation techniques, which has 
been processed for the documentary soundtrack. 

Keywords 
Soundtrack, documentary, communism, digital 
equipment, echo, experience, fantasy, improvisation, 
recording, prison  
 

 
Photo #1: The crew    
When we speak about the civilized world of the 20th 
century we make reference to those people whose daily 
life is surrounded by a large variety of digital equipment. 
Moreover, life itself is tending to digitalization. We do 
not even imagine life without ”gadgets”, which 
sometimes ease our work but very often, become 
addictive. Within this context it is not difficult to 
understand the young generation (including other age 
categories, as well), who can be seen on the 
transportation means - trams, bicycles- or in pedestrian 
roads, provided with ear ”plugs” which suggests a 
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generații. Cu puțin umor, putem presupune că în viitorul 
apropiat, chiar și o brichetă banală va fi în stare să redea 
un conținut audio-video de înaltă definiție. Fiind om de 
televiziune practicant și cadru didactic universitar, una 
din datoriile mele profesionale este să-mi învăț studenții 
gramatica televiziunii, pentru ca acești tineri, după 
absolvire să poată umple cu conținut aceste medii. 
Cuvintele cheie, despre care aș dori să vorbesc sunt: 
fantezie, spontaneitate, artă (pentru că eu consider aceasta 
o artă) de a îmbina imaginea și sunetul, creând un joc al 
ritmului prin din prisma imaginii, fie din cea a sunetului 
sau a montajului. Folosim expresia ”mergem să vedem un 
film”. Este cotidian. Suntem cu toții consumatori de 
conținut audio-vizual, indiferent de modul în care facem 
acest lucru:  mergem la cinema, stăm la televizor sau 
utilizam internetul. Diferă doar modul de abordare: la 
mall, cu cola și popcorn, la televizor cu o bere sau un 
sandvich, sau la calculator ...cu mouse-ul în mănă. 
Niciodată nu folosim expresia ”mergem să audiem un 
film”! Ni se pare atât de banal că filmul este color și are 
sunet! Glumind din nou, putem stabili o legatura intre 
sunetul filmului  și cultură: conștientizăm existența lor 
doar dacă lipsesc... Coloana sonoră este acel mic dictator 
indispensabil, care ne creează starea sufletească necesară 
(emoții, adrenalină etc.) pentru a trăi catarctic victoria 
binelui asupra răului de la final.  

Dacă am pomenit de fantezie, de spontaneitate și de 
crearea unei stări sufletești, m-am referit și la modul în 
care îmi învăț studenții să se folosească de aceste 
instrumente. Am avut un subiect de documentar despre 
Fortul 13 de la Jilava care acum este parte a 
penitenciarului cu același nume.  Este un loc fascinant, 
care de-a lungul anilor și-a schimbat de câteva ori 
utilitatea. Imediat după terminarea construcției, împreună 
cu cele 17 anexe, a devenit inutilizabil din punct de 
vedere strategic-militar, odata cu aparitia dirijabilelor. In 
1907, Fortul 13 a devenit închisoare. Aici a fost locul de 
exterminare a elitei intelectuale a țării. Acum, cu eforturi 
imense, este pe cale de a deveni muzeu.  În 2012, cu 
sprijinul Agenției Naționale a Penitenciarelor și cu un 
grup de opt studenți am demarat filmările unui 
documentar care cuprinde cele trei etape de transformare 
a fortului.  Am constatat cu plăcere că studenții mei, care 
fac parte din generația cu ”dopuri” în urechi,  străbătând 
coridoarele și celulele subterane întunecate, umede și 
pline de igrasie ale fortului au devenit mult mai serioși 
decat in afara zidurilor acestuia. În prima zi am filmat 
doar eu, lăsându-i  să mă ajute numai cu echipamentele. 
Din a doua zi, văzând că atmosfera sumbră a locului 
începe să-i marcheze, i-am lăsat pe ei să filmeze, să-și 
pună fantezia și imaginația la contribuție, ideea fiind să 
creăm împreună un documentar pentru generația lor, 
vazut prin prisma studenților mei de aceeași vârstă. În 
2013 m-am întors cu alti studenți și cu un coleg, cadru 
didactic. Am urmat aceeași procedură. Filmarea s-a facut 
într-o imensă încăpere subterană, numită și camera cu 

 

„restricted area”, or isolation from the rest of the world. 
Somewhat, this social phenomenon underlines the 
individualization of the new generation. Humorously, we 
can suppose that in the near future even an ordinary 
lighter would be able to reproduce HD audio-video 
content.  As for myself, in my position of a TV 
professional, and university professor, I think that 
teaching my students the „ TV grammar” is part of my 
assignment with the aim of helping the graduate students 
to successfully fill up these recording media.  Therefore, I 
would like to emphasize the significance of some key 
words, i.e. fantasy, spontaneity, and art (because I think it 
is an art) of combining  image and  sound with the view 
of creating a game of rhythm in terms of image or sound 
perspective, or  of film editing. We use a daily 
expression, such as ”let’s go to a movie”.  We  are 
all audiovisual consumers, no matter the way we do this: 
going to cinema, watching TV, or using the Internet. The 
difference consists in how we deal with the subject: at the 
mall drinking cola and eating popcorn, grabbing a beer or 
having a sandwich while watching TV, or at computer 
....with the mouse in our hands. However, we never use 
the phrase ”let’s go hear a film”! The fact that it is a color 
and sound film is not out of the common! Making jokes 
again, there is a similitude between film sound and the 
cultural phenomenon:  we only perceive their existence 
when they are missing... The soundtrack is that tiny 
indispensable dictator, which creates the requisite state of 
mind (excitement, adrenaline, etc.) for experiencing the 
cathartic feeling of victory of good over evil at a 
particular time. 
By making reference to concepts like fantasy, 
spontaneity, as well as mental states creation, I also 
related to the way of how to teach my students to master 
these delicate instruments. I have dealt with a 
documentary topic about the Fort 13 in Jilava, which 
currently is part of the penitentiary with the same name. 
It is a fascinating place that has changed its designation 
several times over the years. Soon after finishing its 
construction, together with its 17 annexes it was 
decommissioned from strategic and military point of 
view due to the airships development.  In 1907, the Fort 
13 became prison. Here was exterminated the intellectual 
elite of the country. Nowadays, by tremendous efforts, 
this construction is about to became a museum.  In 2012, 
by the agency of the National Association of Prisons 
(NAP), and with the collaboration of eight students we 
started the shooting of a documentary film including the 
three transformations of this fort. It was a pleasure to 
realize that my students belonging to the „ ear plug” 
generation have changed their optimistic mood within 
this space, in terms of sobriety and seriousness after 
visiting the dark underground watery corridors and cells 
full of dampness.  The first day I only filmed, while they 
were helping with the equipment.  The second day 
noticing how my students were impressed by the somber 
atmosphere of the location I decided to let them shoot, 
with the view of contributing through their fantasy and 
imagination to a documentary created from their 
perspective, and designed for young people the same 
generation. In 2013 I came back together with another 
group of students, and a university colleague.  We 
followed the same protocol: the group of students filmed 
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ecou. Aici au început să se joace cu ecoul camerei. Acest 
lucru a degenerat într-o gălăgie cu reverberații care a dat 
naștere unei idei geniale de a produce efectele audio ale 
documentarului la fața locului. Protagonisti: studenții, 
oarecum coplesiți de atmosfera apăsătoare a locului si 
ofițerii însoțitori din partea ANP, care și-au unit 
imaginația improvizatorică sub îndrumarea colegului meu 
Iosif Katona. 

Totul a început cu descoperirea sonorității speciale din 
camera cu ecou. O încăpere mare, boltită,  utilizată 
cândva pe post de magazie, vopsită în negru, care arăta ca 
un tunel, fără pardoseală, umedă, îmbibată parcă de 
lacrimile nefericiților care au fost încarcerați aici cu puțin 
timp în urmă. Cu fiecare pas călcai în noroiul care a 
păstrat amprenta tălpilor goale-reci ale deținuților, dar și 
a bocancilor torționarilor. Acest spațiu avea o acustică 
specială, unică, cutremurătoare. Orice fonem emis acolo 
se amplifica, reverberând într-o amplitudine copleșitoare 
la contactul cu pereții boltiți, diluând parcă din straturile 
de vopsea neagră-mucegăită sunetele încremenite ale 
durerii, gemetele suferințelor, țipetele chinurilor cauzate 
de loviturile torționarilor. Atmosfera acestor sonorități 
unice ne-a inspirat în realizarea unor înregistrări care 
reflectă stările tulburătoare trăite de noi în acest beci în 
care te cutremură fiorul trecutului. Particularitatea locului 
ne-a oferit posibilitatea captării unei coloane sonore 
specifice atmosferei filmului și temei propuse, oferind 
totodată studenților o experiență profesională inedită. 

Au fost realizate două înregistrări. 

La inceput am captat niște sunete emise haotic, vocale 
emanate la diferite frecvențe, amplitudini și intensități, 
suspine, gemete, țipete, urlete realizate cu ajutorul vocii. 
Acestea au fost completate de câteva efecte sonore cum 
ar fi bufnituri, bubuituri, pocnete produse cu ajutorul 
palmelor și picioarelor. Rolul dirijorului în acest caz a 
fost doar de a stabili ordinea intrării vocilor, de a crea o 
înșiruire de sonorități mai mult sau mai puțin controlate, 
atât la emisie cât și la integrarea în ”armonia” generală. 
Rezultatul obținut, reascultat de mai multe ori a fost 
șocant. Din coloana sonoră, parcă proveneau acele sunete 
disperate ale cruzimii anilor torturilor, care se auzeau zi 
de zi între pereții Fortului 13. 

 
Foto 2: În timpul înregistrării 

 

within a huge underground location called the echo 
chamber. There they began to play with chamber’s echo, 
generating a phonic amalgamation of noise and 
reverberation. Surprisingly, this fact generated the 
brilliant idea of producing on the spot the documentary’s 
sound effect.  The protagonists were the students, 
somewhat overwhelmed by the heavy atmosphere of the 
place, as well as the NAP accompanying officers, who 
joined their improvisatory talent under the guidance of 
my colleague Mr. Iosif Katona. 
It all started with the discovery of a special resonance 
within the echo chamber. It is a huge, arch-shaped, black-
painted location used in the past for storage purposes, 
resembling with a tunnel with no floor, wet, as if it were 
impregnated with tears of those unhappy prisoners 
detained here years ago.  Our steps on the muddy surface 
overlapped the imprint of prisoners’ bare feet but also of 
torturers’ boots. This location displayed a peculiar unique 
shaking acoustics. Any phoneme produced here was 
amplified, reverberating with overwhelming amplitude 
when reaching the arch-shaped walls, as if from the black 
painted damp layers were flowing the petrified sounds of 
pain, the suffering wails, and the screams of torment 
caused by torturers’ blows. The atmosphere of these 
unique sonorities was a source of inspiration for 
performing recordings, which disclosed the disturbing 
feelings experienced by us within the walls of this cellar, 
where you are shuddered by the thrill of past . The 
peculiarity of the place gave us the opportunity of 
catching a soundtrack specific to the film atmosphere, 
and to the proposed topic, offering at the same time the 
students an undisclosed professional experience. 
We succeeded to perform two recordings. 
For the first time we have caught some sounds produced 
chaotically, vowels of various frequencies, amplitudes 
and intensities, sighs, groans, screams and howling 
achieved by means of voice. These phonemes were 
completed by some sound effects, such as thumps, 
rumbles, cracklings produced by hands and feet.  In this 
case the role of conductor was to set the timing of voices 
entry, to create a sequence of sounds more or less 
controlled, both at the sound issuance, and on the 
integration moment  in the overall ”harmony”. The 
obtained outcome replayed for several times has been 
shocking. It seemed that the soundtrack reproduced those 
desperate sounds of cruelty from the years of torture, 
which were heard day after day within the walls of the 
Fort 13. 

 
Photo # 2: The recording moment 
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A urmat o noapte fără somn în care m-au copleșit 
sonoritățile camerei cu ecou. Am decis ca a doua zi să 
facem o nouă înregistrare sonoră în acea cameră, dar de 
data aceasta bazată pe o construcție și logică dinainte 
stabilite și concepute, care să ordoneze aceste sunete, 
sonorități, efecte și vibrații după regulile compoziției 
libere, cvasi-improvizatorice, utilizînd posibilitățile 
timbrelor vocale date – 2 soprane, 1 mezzosoprană, 1 
alto, 2 tenori, 3 baritoni, 2 bas-baritoni – în vederea 
atingerii unui scop final, redarea sonoră a experienței 
unor drame umane petrecute acolo. Recunosc că am fost 
inspirat în special de piesa Tren ofiarom Hiroszimy 
(Threnody to the Victims of Hiroshima) de Krzysztof 
Penderecki. Pentru compoziție am utilizat doar câteva 
dintre elementele cheie sonore, dramatice și profund 
umane ale conjuncturii locului, spațiului și timpului. Am 
scindat această imagine a durerii, suferinței, umilinței, a 
torturii și crimei în mici bucăți de puzzle și am 
reconstruit muzical atmosfera acelor vremuri din această 
Vale a plângerii. 

În vederea realizării scopului propus, înaintea începerii 
înregistrării, interpreții au fost introduși prin câteva 
informații cheie, în trecutul, psihicul și atmosfera 
spațiului. Cu toții au fost marcați de evenimentele acelor 
vremuri. Prin această interiorizare, stare create, au reușit 
să intre în rolul acelor personaje, dând viață prin aceste 
voci celor care s-au perindat in acel loc, condamnați și 
gardieni, torturați și torționari,  

Elementele de construcție sonoră au fost vocalele închise, 
pentru redarea emoțiilor înăbușite și durerile profunde, 
iar vocalele deschise pentru suferințele și chinurile fizice 
suportate. Țipetele ascuțite au invocat răbufnirile de 
durere și suferință. Strigătele de diferite tipuri  reprezenu 
acțiunile de intimidare,  înjurături, comenzi, blesteme – 
iar pe de altă parte reflectau ultimele zvâcniri și izbucniri 
ale trupurilor și sufletelor spulberate și distruse. 
Bufniturile, pocniturile, bubuiturile, sunetele stridente au 
completat imaginea sonoră. Astfel, putem afirma că, 
pentru realizarea acestor sonorități am utilizat întregul 
corp uman, începând de la voce până la mâini și picioare.  

De această dată, rolul dirijorului  era și cel de regizor-
compozitor. 

Datorită structurii concepute în prealabil, improvizația 
fonică a luat o amploare dirijată. Intervenția diferitelor 
voci cu o anumită încărcătura psihică, amplitudinea, 
timbrul, intensitatea, durata chiar și înălțimea sunetelor 
au fost sincronizate și direcționate cu scopul de a 
repovesti acea dramă umană petrecută în incinta acelor 
ziduri. Rezultatul a fost crearea unei vibrații sonore 
ample, în care s-a unit vocea interpreților actuali cu 
spiritul protagoniștilor din trecut, doinind o poveste 
dureroasă, tristă și adevărată din trecutul apropiat, despre 
victime și călăi. 

Produsul înregistrat este un ”happening” sonor. Camera 
video a participat doar pe post de mediu de înregistrare a 

 

The second day, after a night without sleep, overwhelmed 
by the echo chamber sounds, I decided to perform a new 
sound recording within this location. This time it was 
made on the basis of a pre-established conceived 
construction and logical decisions with the view to 
arrange these sounds, sonorities, vibrations, and effects 
according to the rules of free, semi-improvisatory 
composition, using the possibilities of the given vocal 
timbres, as follows: 2 sopranos, 1 mezzo-soprano, 1 alto, 
2 tenors, 3 baritones, 2 bass-baritones. Our final goal 
consisted in sound reproduction of an experience of 
human drama going on there. I admit that my source of 
inspiration was chiefly the composition Tren ofiarom 
Hiroszimy (Threnody to the Victims of Hiroshima) by 
Krzysztof Penderecki. For composition I used only a few 
of the key elements with sonorous and deeply human 
characteristics of the place, space and time conjuncture.  
This image of pain, sufferance, humiliation, torture and 
crime was divided into tiny puzzle pieces, which 
reconstructed in terms of music the time atmosphere in 
this valley of tears. 
With the view of achieving our purpose the performers 
were given before the recording session some key 
information about convicts’ antecedents, mental 
characteristics, as well as on the location characteristics. 
It must be emphasized that everybody was profoundly 
impressed by the horrible events of those times. Owing to 
these states of introspection they succeeded to enter the 
role of victims, who have succeeded in that place of 
horror, reviving them through their voices.  These 
characters included convicts and guards, tortured and 
torturers.  
The elements of sound construction have been the closed 
vowels for reproducing suppressed emotions and 
profound pains, and the open vowels for the supported 
sufferings and torments. The sharp screams have evoked 
pain and sufferance outbursts. Cries of various kinds have 
suggested intimidation doings: swearing, orders, and 
curses; on the other hand, they evoked the last writhing 
and torments of the shattered and destroyed bodies and 
souls. The thumps, cracklings, rumbles, and shrill 
screams have completed the sonorous image. 
Consequently, we can state that the whole body 
participated in achieving these sonorous effects from 
voices to hands and feet.  
Under those circumstances the conductor played the 
double role of director and composer. 
Due to a previously conceived structure the phonic 
improvisation has received a monitored extends. 
Intervention of various voices with a strong emotional 
burden, sound amplitude, timbre, intensity, duration, even 
pitch have been synchronized and controlled with the 
view to tell again the human tragedy taking place within 
those walls. The outcome consisted in creating an ample 
sound vibration, where came together the voice of 
students- performers with the soul of protagonists from 
the past, telling sorrowfully a sad, painful and veridical 
story of the recent past about victims and executioners. 
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sunetului. Am folosit un microfon cardioid pentru a putea 
scoate în evidență ecoul sălii.  

Continuarea firească a fluxului de lucru este editarea. 
Având o înregistrare analogică pe un suport digital, a 
trebuit să mă folosesc de tehnica de calcul pentru 
prelucrarea sunetului. Având ca  scop final un 
documentar, am folosit un program profesional de 
editare, destul de răspândit în lumea televiziunii: 
Canopus 6, de Grass Velley. (foto 3) 

 
Foto 3: Imagine din programul de editare, Canopus 6 de 
Grass Velley 

Fiind doar un grup mic de participanti, improvizația 
”corului” nu poate avea suficientă eficienţă. Pentru a 
remedia acest neajuns, am folosit mai multe benzi audio 
(track-uri), pe care, am pus același clip audio, cu o mică 
desincronizare între ele. (foto 4) 

 
Foto 4: Imagine cu rezultatul final 

După ce am obținut volumul dorit, pentru a obține un 
efect audio mai suprarealist, am inversat sensul de redare 
a întregului pachet (reverse speed), și ca element final, 
am redus viteza de redare la 75 la sută. În final, am 
exportat proiectul rezultând un fișier .wav pe care o să-l 
folosesc la ilustrarea documentarului. 

La editarea preliminară (documentarul e încă în lucru) am 
evidențiat următoarele aspecte:  

1. Este un fundal sonor înregistrat în locația 
originală, cu ecoul original.  

2. Folosind această înregistrare, nu mai e nevoie de 
a cumpăra o colecție de sunete realizate artificial 
și electronic, în contextul în care, în plină eră 
digitală materialele ”handmade” consider că 
trebuie să capete un rol cât mai important. 

 

The recording product is a sonorous happening. The 
video camera participated exclusively as a sound 
recording platform. A cardioid microphone for pointing 
out the echo of the location was used.  
At this stage, the natural continuation of working flow 
was the editing.  Based on the existing analogical 
recording on digital support, I used the computerized 
technique for sound processing. To reach the final goal of 
achieving this documentary I employed a professional 
editing program quite prevalent in the world of 
television: Canopus 6, by Grass Velley. (Photo No. 3) 

 
Photo #3: Image from the editing program Canopus 6 by 
Grass Velley 
Taking into consideration the small group of students the 
„chorus” improvisation could not have enough 
expressiveness. To counterbalance this shortcoming I 
made use of several tracks by applying those audio clips 
with a slight desynchronization between them. (Photo 
No.4)) 

 
Photo # 4: Image with the final result 
With the view of achieving a sound effect more 
surrealistic, after reaching the desired volume I employed 
the reverse speed of the entire pack, and as a final 
element I reduced the playback speed at 75 percent. At 
the end I exported the project obtaining a .wav file, which 
will be used to the documentary illustration. 
The following aspects were revealed at the preliminary 
editing (the documentary is still in progress):  

1. It is a sound background recorded within the 
walls of the original location by preserving its 
echo.  

2. The advantage of using this recording suggests 
that the acquiring of a collection of artificially 
and electronic performed sounds is no more 
necessary in the context of digital era, where I 
think the ”handmade” equipment should receive 
a more important role. 
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3. Aspectul final al produsului (a documentarului) 
va avea o cu totul altă finețe, vocea umană 
având o anumită căldură, sau chiar putere de 
convingere,  în crearea stării sufletești a 
spectatorului. 

Totuși, materialul brut nu are gravitatea necesară 
documentarului. Am intervenit cu tehnici digitale, am 
folosit doar secvențe scurte deodată, i-am dublat volumul, 
am inversat sensul de redare, reușind să creez o atmosferă  
venită parcă  de dincolo, a celor care au suferit si au 
implorat milă torționarilor, voci delegate prin vocea 
studenților, păstratand totodata și caracterul uman, 
folosind doar ”instrumente” analogice, ca fantezia, 
spontaneitatea, pentru a crea acea stare sufletească trăită 
de noi în acel spațiu lugubru. 

Rezultatul final al acestui experiment se va reflecta în 
coloana sonoră a filmului documentar realizat la Fortul 
13 din Jilava. 

 

3. The feature of the final product (documentary) 
will have a completely different refinement 
because the human voice is characterized by 
warm, even persuasion contributing this way to 
the creation of the audience’s emotional state. 

Nevertheless, the row material does not have the gravity 
necessary for this documentary. I made use of computing 
techniques, of simultaneous short sequences, double 
volume, and reverse playback, which enabled me to 
create a world of a seeming „ afterlife”, which suffered 
and implored merci to their torturers. The victims’ voice, 
committed to those of students has kept its human 
characteristic expressiveness by means of analogical 
”instruments” like fantasy and spontaneity, aiming at 
creating the state of mind experienced by our crew within 
that lugubrious location.  
The final outcome of this experiment will be reflected by 
the soundtrack of the documentary made at the Fort 13 in 
Jilava.  
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