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REZUMAT 
Începutul de secol XXI a pus la dispoziția omului de rând 
nenumărate dispozitive digitale capabile să genereze, 
capteze, reproducă, stocheze dar să și prelucreze în voie 
(fără pierdere de calitate) semnale audio/video.  
Odată fragmentată și encriptată în format binar (serii 
succesive de 1 și 0) informația captată se poate transmite 
instantaneu și altor aparate din sistem (care utilizează 
aceeași tehnologie digitală) specializate în anumite 
proceduri de post-producție. 

În termeni generali, post-producția presupune un număr 
variabil de acțiuni de modificare întreprinse cu scopul de 
a supune în totalitate materialul originar (în cazul nostru 
semnalul audio/video înregistrat) viziunii artistice a 
creatorului. 

Într-un articol precedent al revistei „Tehnologii 
informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical” sub 
titulatura „Editarea digitală a materialelor muzicale” 
am prezentat sistematizarea și explicitarea teoretică (în 
vederea asimilării practice) a tehnicilor specifice de 
prelucrare a unor înregistrări sonore (muzicale și non-
muzicale) preexistente în forma unor informaţii 
digitalizate.  

În această expunere vom fructifica aceste cunoștiințe în 
demersul nostru de prelucrare, suprapunere și îmbinare 
a unor elemente acustice distincte (comunicare umană, 
zgomot și muzică de film) pentru a forma coloana sonoră 
a scurtmetrajului de ficţiune intitulat „Contractul” 
(regizor Horaţiu Damian, 2010). 

 
Cuvinte cheie 

digital, post-producție sonoră computerizată 
 

INTRODUCERE 
Realizarea unui film de succes presupune în primul rând 
existenţa unei concepţii artistice generatoare, de 
actualitate, ce declanşează un arsenal întreg de operaţii 
dirijate de departamente specializate în logistică, 
coordonare, supervizare etc. 
În capitolul intitulat The Film-Making Process, Davis 
(1999, p. 69-80) delimitează și descrie cele trei etape  

[ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The beginning of the 21st century has offered the 
common person countless digital devices able to 
generate, capture, reproduce, store, but also process 
freely (without losing quality) audio/video signals. 
Once fragmented and encrypted in a binary format 
(successive series of 1 and 0), captured information can 
be transmitted instantly to other devices in the system 
(using the same digital technology) specialized in certain 
post-production procedures. 

In general terms, post-production involves a variable 
number of modification actions in order to completely 
subdue the originating material (here, the recorded 
audio/video signal) to the artistic vision of the creator. 

In a previous article in “Information and Communication 
Technology in Musical Field” entitled “Digital Music 
Editing” we presented the systematization and 
theoretical explanation (for practical assimilation) of the 
specific techniques for the processing of sound 
recordings (musical and non-musical) pre-existing in the 
form of digitalized information.  

In the present article we will use this knowledge in our 
pursuit of processing, overlapping and combining 
distinct acoustic elements (human communication, Foley 
sounds and film music) to produce the soundtrack of the 
fiction short film entitled “The Contract” (director 
Horaţiu Damian, 2010). 

 
Keywords 
digital, computerized sound post-production 
 

INTRODUCTION 
The making of a successful movie implies first of all the 
existence of a modern generating artistic vision which 
triggers an entire body of operations conducted by 
departments specializing in logistics, coordination, 
supervision etc. 

In the chapter entitled The Film-Making Process, Davis 
(1999, p.69-80) defines and describes the three distinct 
and fundamental stages of the long and difficult road 
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distincte şi fundamentale în parcurgerea lungului şi 
anevoiosului drum ce duce la naşterea unor noi producţii 
audio-vizuale, după cum urmează:  
1. Pre-producţia însumează primii paşi în efortul depus 
cu scopul cert de a crea un nou film, implicând 
următoarele etape: 
 conceperea ideii iniţiale sau obţinerea drepturilor de 

ecranizare a unei cărţi, piese de teatru sau nuvele; 
 scrierea scenariului; 
 obţinerea finanţării; 
 angajarea persoanelor creative esenţiale (regizor, 

operator, editor imagine etc.); 
 selectarea actorilor; 
 planificarea evenimentelor; 
 căutarea locaţiilor (pentru filmările din afara studiou-

rilor); 
 angajarea echipei complete (inclusiv figuranţi, şoferi, 

tâmplari etc.). 
 
2. Producţia înseamnă filmarea efectivă a filmului. 
Durata acestei acţiuni poate fi de ordinul săptămânilor 
sau chiar a lunilor, în funcţie de scara la care se 
realizează producţia. Este o perioadă foarte palpitantă, 
când întreaga concepţie artistică începe să se 
materializeze și implică următoarele etape: 
 repetiţia actorilor; 
 filmarea peliculei, fie în studio fie în locaţia 

prestabilită; 
 proiecţia şi verificarea scenelor filmate (scenele 

filmate mai devreme în aceeaşi zi sau în ziua 
anterioară); 

 fotografierea / animaţia efectelor speciale (aceasta 
continuă şi în procesul de post-producţie); 

 editorii de film încep să revadă scenele filmate şi 
uneori încep să asambleze filmul; 

 verificarea calităţii dialogurilor înregistrate, uneori 
incluzând ADR (Înlocuirea Automată a Dialogului). 

 
3. Post-producţia poate fi împărţită în două etape 
cuprinzătoare:  
 asamblarea variantei finale (locked version) a sferei 

vizuale prin montaj; 
 crearea coloanei sonore ce se naşte din sinteza 

următoarelor efecte sonore: comunicare umană 
(verbală, paraverbală și extralingvistică),   zgomote 
(sincrone / asincrone) precum şi senzaţii sonore de 
factură muzicală.  

 
PRIMA ETAPĂ A POST-PRODUCŢIEI: 
REALIZAREA MONTAJULUI 
Odată cu apariţia tehnologiei digitale, atât editarea cât și 
crearea efectelor speciale vizuale-acustice se realizează 
cu ajutorul unor programe de calculator specializate, 
comandate adesea cu un simplu click al mouse-ului. 
Înainte ca aceste sisteme computerizate să devină  
disponibile, în primii 90-95 de ani de existenţă 
cinematografică (1895-1990), prin montaj vizual se 
înțelegea efectiv tăierea unor bucăţi din peliculă (de către 
editorul de film) pentru a fi lipite ulterior – de aici vine 
expresia că o scenă sau o replică dintr-un dialog a ajuns 
“pe podeaua camerei de montaj” (Davis, 1999, p. 77). 

[ 

leading to the birth of new audio-visual productions as 
follows: 
1. Pre-production comprises the first steps taken for   
the creation of a new movie, involving the following 
stages: 

 conceiving the initial idea, or obtaining the rights to 
a book, play or short story; 

 writing the screenplay; 
 obtaining financing; 
 hiring the principle creative people (director, 

cinematographer, film editor, etc.); 
 casting (hiring the actors); 
 scheduling; 
 scouting for locations (out-standing shooting); 
 hiring the crew (including figurants, drivers, 

carpenters, etc.). 
 
2. Production represents the actual filmmaking. It can 
take weeks or even months, depending on the scale of the 
production. It is a very exciting time, when the entire 
artistic vision begins to come to life and involves the 
following stages: 
 rehearsing the actors; 
 shooting the film, either at the studio or on location; 
 screening dailies (the scenes shot earlier that day, or 

the previous day); 
 special-effects photography / animation (continues 

into post-production); 
 film editors beginning review of footage and 

sometimes starting to assemble the film; 
 dialogue soundtrack construction, sometimes 

including ADR (Automatic Dialogue Replacement). 
 
3. Post - production can be divided into two comprising 
stages:   
 assembling of the final version (locked version) of 

the visual elements through editing; 
 creating the soundtrack born from the synthesis of 

the following sound effects: human communication 
(verbal, paraverbal and extra-linguistic), Foley 
sounds (synchronous / asynchronous) as well as 
musical audio sensations. 

THE FIRST STAGE OF  
POST-PRODUCTION: EDITING 
With the emergence of digital technology, both the 
editing and the creation of special visual-acoustic effects 
are made with the help of specialized computer software, 
by a simple click on the mouse. 
Before these computerized systems, during the first 90-95 
years of cinematography (1895-1990), visual editing 
meant the actual cutting of pieces of film (by the film 
editor) to be pasted later – hence the expression that a 
scene or a line from a dialogue ended up “on the cutting 
room floor” (Davis, 1999, p.77). 
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Cu ajutorul celor două pedale ale Moviolei (Fig.1), 
editorul de film derula cu ușurință înainte şi înapoi copia 
pozitivă de lucru a filmului, pentru a determina exact 
momentele în care pelicula urma să fie editată în vederea 
creării unei narațiuni filmice coerente din punct de vedere 
vizual. 

 
Figura 1. Moviolă cu pedale pentru editarea peliculei 
cinematografice de 35mm.  
 

A DOUA ETAPĂ A POST-PRODUCŢIEI: 
CREAREA COLOANEI SONORE 
Renunțăm la delimitarea și aprofundarea numeroaselor 
etape muzicale și non-muzicale ce se succed în etapa 
post-producției sonore cinematografice, în favoarea 
prezentării unor rezultate sonore simple dar eficiente, 
obținute în urma aplicării tehnicilor specifice de 
prelucrare audio asistată de calculator, descrise și 
sistematizate în articolul precedent TIC sub titulatura 
„Editarea digitală a materialelor muzicale” (Fazakas, 
2011).  
Astfel, în exemplificările noastre sonore (ce provin din  
coloana sonoră a scurt-metrajului de ficțiune Contractul), 
procesul de prelucrare sonoră înseamnă (în majoritatea 
cazurilor)  doar aplicarea unor: 
 decupări audio simple (pe latura dreaptă [R] și/sau  

stângă [L]); 
 decupări combinate (unite într-o manieră perceptibilă  

[Re] și/sau într-o manieră imperceptibilă [I]); 
 fragmente sonore suprapuse (într-o manieră imper-

ceptibilă [X] și/sau perceptibilă [Xr]). 
 
Structura sferei auditive a filmului sonor poate uni 
concomitent patru tipuri de fenomene acustice de sine 
stătătoare: comunicarea umană, zgomotul de film, muzica 
de film şi liniştea generală (Fig.2). Gradul de complexita-
te, prezenţa periodică, importanţa dramaturgică a acestor 
elemente auditive, depind în primul rând de necesităţile 
unice ale fiecărei producţii audio-vizuale. Posibilităţile de 
combinare, de sinteză sunt nemărginite. Sfera acustică se 
construieşte cu mare atenţie pentru fiecare scenă în parte, 
şi este cu rigurozitate fixată şi montată pe acelaşi suport 
fizic (pelicula cinematografică) alături de sfera vizuală. 

[ 

With the two pedals of the Moviola (Fig.1), the film 
editor easily rewound back and forth the positive copy of 
the film to determine the exact moments where it had to 
be edited in order to create a coherent visual narrative. 

 
Figure 1. Moviola with pedals for editing 35mm film. 
 

THE SECOND STAGE OF POST-
PRODUCTION: CREATING THE 
SOUNDTRACK  
We relinquish the defining and presenting of the 
numerous musical and non-musical stages succeeding 
each other in cinematographic audio post-production in 
favor of presenting some simple but effective audio 
results obtained by applying specific techniques for 
computerized audio processing, described and 
systematized in the previous ICT article entitled “Digital 
Music Editing” (Fazakas, 2011).  
Therefore, in our audio examples (taken from the 
soundtrack of the fiction short film The Contract), audio 
processing represents (mostly) just the application of: 
 simple audio cuts  

- simple right-hand side cut [R] and/or 
- simple left-hand side cut [L]; 

 joined (combined) cuts  
- cuts joined in a recognizable way [Re] and/or 
- cuts joined in an imperceptible way [I]; 

 interlocking sound samples  
- imperceptibly interlocking sound samples [X] 
and/or 
- sound samples interlocking in a recognizable way 
[Xr]. 

The audio structure of a film can comprise four types of 
single standing acoustic phenomena at the same time: 
human communication, Foley sounds, film music and 
general silence (Fig.2). The degree of complexity, the 
periodic presence, the dramatic importance of these audio 
elements depend first of all on the unique needs of each 
audio-visual production. The possibilities of 
combinations and synthesis are endless. The audio 
structure is thoroughly built and rigorously fixed on the 
same physical support (film) together with the visual 
structure. 
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Figura 2. Reprezentarea grafică a polifoniei acustice ce 
formează „partitura” generală a sferei auditive a 
filmului Contractul.  

Concepţia artistică precum şi realizarea sonoră completă 
a sferei acustice aparține autorului articolului. Se pot 
distinge cu uşurinţă cele trei grupe acustice distincte: 

 6 canale stereo găzduiesc muzica filmului; 
 3 canale mono replicile actorilor; 
 7 canale stereo pentru zgomotele sincrone / 
asincrone / dramatice utilizate. 

[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Graphic representation of the acoustic 
polyphony forming the general “score” of the audio 
structure of the film The Contract. 
The artistic vision, as well as the complete audio 
production of the soundtrack belong to the author of the 
article. We can readily distinguish the three distinct 
acoustic groups: 
 6 stereo channels hosting the film music; 
 3 mono channels for the lines of the actors; 
 7 stereo channels for the synchronous/ 

asynchronous/dramatic Foley sounds used. 
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Iniţial, regizorul Damian ne-a contactat doar pentru a 
compune muzica filmului Contractul. Necesitatea 
renunțării complete la toate elementele acustice originale 
din film și ideea preluării tuturor sarcinilor legate de 
etapa a II-a a post-producţiei (ce are ca scop finalizarea 
sferei auditive a filmului), s-a concretizat la prima 
vizionare a filmului, ca urmare a depistării unor grave 
probleme acustice ce puteau distruge cu uşurinţă impactul 
dramatic al filmului: replici înregistrate în condiţii 
tehnice precare, calităţi şi parametri vocali 
nereprezentativi pentru personajul misterios al 
anchetatorului, zgomot exagerat şi neunitar de fond, 
treceri şi fluctuaţii acustice bruşte etc. 
Astfel, am contribuit la realizarea acestei ficţiuni 
psihologice în calitate de: supervizor ADR, Sound 
Designer, Foley Artist, compozitor, orchestrator, editor 
muzical şi muzician (keyboard), preocupări ce au dus (pe 
parcursul a 3 luni de muncă susţinută) la cristalizarea 
treptată a sferei acustice, ce se poate observa din 
„partitura” acustică generală a filmului redat în mod 
grafic de Fig.2. 
 

Comunicarea umană  
În cadrul sesiunii denumite ADR, replicile care din punct 
de vedere dramaturgic (paraverbal, extralingvistic) nu 
corespund concepţiei regizorale, sau care nu au fost  
înregistrate în condiţii tehnice optime (se întâmplă mai 
ales la filmările efectuate în locaţiile din afara studioului, 
când este imposibil de controlat zgomote cum sunt cele 
produse de avioane, aparate de tuns iarba şi alte sunete 
aferente vieţii moderne), sunt reînregistrate ulterior în 
studio. 

 

Figura 3. Actorii Diana Buluga şi Florin Suciu convo-
caţi pentru prima sesiune de înregistrare ADR. 

vă invităm să vizionați un fragment video din 
cadrul sesiunii de înregistrare ADR la următoarea adresă 
de internet: www.aaronfazakas.com/TIC/2014/01.mpg 
Actorii au  citit / interpretat pe rând toate replicile din 
film, după ce în prealabil au urmărit fiecare fragment 
audio-vizual (imagine + coloana sonoră iniţială) de mai 
multe ori, cu scopul de a se acomoda cu viteza rostirii 
cuvintelor şi de a găsi atitudinea vocală potrivită, dar în 
acelaşi timp cât mai naturală fiecărei scene. În general s-
au înregistrat 2-3 duble pentru fiecare intervenţie. 

[ 

Initially, director Damian only contacted us to compose 
the music for The Contract. The need to completely 
relinquish all the original acoustic elements and the idea 
of taking over all of the responsibilities from the second 
stage of post-production (meant to finalize the audio 
structure of the film), came up at the first viewing of the 
film, due to serious acoustic problems which could have 
easily destroyed the dramatic impact of the film: lines 
recorded in precarious conditions, qualities and vocal 
parameters which were not representative for the 
mysterious character of the investigator, exaggerated and 
fragmented background noise, sudden acoustic 
fluctuation and passages, etc. 
We therefore contributed to this psychological fiction as: 
ADR supervisor, sound designer, Foley artist, composer, 
orchestrator, musical editor and musician (keyboard), 
which led (during 3 months of hard work) to the gradual 
crystallization of the acoustic structure which can be seen 
from the general “score” of the film rendered graphically 
in Fig.2. 
 

Human communication 
During the session called ADR, the lines which (from a 
paraverbal, extralinguistic point of view) do not 
correspond to the director’s vision, or those which were 
not recorded in optimal technical conditions (it happens 
especially during the shootings done outside the studio, 
where it is impossible to control the noises made by 
planes, lawn mowers and other sounds of modern life) 
are re-recorded later, in the studio. 

 

Figure 3. Actors Diana Buluga and Florin Suciu called 
for the first ADR recording session. 
 

 you are invited to watch a video fragment from 
the ADR session at the following web address: 
www.aaronfazakas.com/TIC/2014/01.mpg 
Each actor read/played all the lines in the film, after 
previously having watched each audio-visual fragment  
(image + initial sound track) several times, in order to 
become familiar with the speed of uttering the words and 
to find the right and, at the same time, natural vocal 
attitude for each scene. Overall, 2-3 takes were recorded 
for each intervention. 
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Figura 4. Supervizare ADR. 

www.aaronfazakas.com/TIC/2014/02.mpg 
 
În calitate de supervizor ADR artistic, împreună cu 
regizorul, am coordonat modul de interpretare al actorilor 
(prin indicaţii verbale precise) ce vizau cel mai adesea 
utilizarea conştientă a unor elemente paraverbale 
(intonaţia, dicţia, accentul) precum şi corectarea 
eventualelor tulburări temporale ale discursului, ce 
afectau înțelegerea corectă a conţinutului semantic.  

 

Figura 5. Înregistrare audio ADR. 
 
Suprapunând replicile ADR nou înregistrate cu cele din 
coloana sonoră originară (de pe platou) am descoperit 
însă, că anumite aspecte tehnice, cum ar fi viteza de 
vorbire, au dus (în unele momente) la apariția unor 
probleme de sincronizare. 
Cu ajutorul decupărilor audio simple (pe latura dreaptă și  
stângă) și combinate, am fragmentat cu ușurință cuvintele 
rostite în subunități silabice și le-am deplasat (pe axa 
timpului) în așa fel încât rezultatul obținut să ducă la o 
sincronitate perfectă între imagine și sunet. 

 

Figura 6. Fragmentare sonoră  

[ 

 

Figure 4. ADR supervision. 

www.aaronfazakas.com/TIC/2014/02.mpg 
 
As the artistic ADR supervisor, we coordinated, together 
with the director, the actors’ acting manner (with precise 
verbal indications) focusing mostly on the use of 
paraverbal elements (intonation, articulation, accent) as 
well as on correcting possible flaws of discourse which 
affected the correct understanding of the semantic 
content. 

 

Figure 5. ADR audio recording. 
 
By overlapping the newly recorded ADR lines with those 
from the initial soundtrack (recorded on set) we 
discovered, however, that certain technical aspects, such 
as speech speed, led (sometimes) to certain 
synchronization problems. 
With the help of simple (on the right and left margins) 
and combined audio cutting, we easily fragmented the 
spoken words into syllables and moved them (in time) in 
such a way that the result would produce perfect 
synchronicity between image and sound. 

 

Figure 6. Audio fragmentation. 
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 vă invităm să ascultaţi fișierul audio ce conține 
un fragment din înregistrarea (originară) de pe platou 
urmat de varianta ADR prelucrată de noi: 
www.aaronfazakas.com/TIC/2014/01.wav 
 

Zgomotul de film 
De la bun început ne-am străduit să creăm o coloană 
sonoră în care gradul de interdeterminare a diferitelor 
grupe acustice (comunicarea umană, zgomotele şi 
muzica) să fie împinsă la maxim. Nu numai că fiecare 
element acustic inclus în coloana sonoră a filmului 
îndeplineşte un rol precis conturabil şi clar definibil, dar 
interferează activ şi cu celelalte elemente. 
Primul pas în procesul elaborării unui concept artistic de 
Sound Design (= crearea efectelor sonore) propriu şi 
unitar a fost delimitarea scenelor din film în trei grupe 
distincte: reale (ce se derulează în prezentul naraţiunii), 
retrospective (flash-backurile exhumate doar de mintea 
personajului principal, Andreea) şi cele hibride (mixte). 
În scenele reale zgomotele ambientale sunt necesare 
pentru simularea unei senzaţii autentice de viaţă 
cotidiană, în care fiecare mişcare are de cele mai multe 
ori un corespondent acustic. 
Scenele retrospective sunt inserţii care înfăţişează o 
acţiune secundară plasată în trecutul apropiat sau 
îndepărtat. În cazul acestora, am considerat că zgomotele 
ambientale pot lipsi în totalitate, preferând utilizarea 
limbajului muzical în calitate de narator sau chiar 
comentator. 
O atenţie deosebită am avut în cazul ultimei grupe, pe 
care le-am numit scene hibride sau mixte. Şi acestea sunt 
de fapt scene retrospective, dar se diferenţiază prin faptul 
că pe alocuri includ şi dialoguri. Apariţia comunicaţiei 
verbale transformă timpul cinematografic în timp 
biologic normal, obişnuit, pe care spectatorul din punct 
de vedere temporar îl percepe ca şi prezent, în consecinţă 
cuvintele vor fi obligatoriu „acompaniate” de zgomote 
ambientale. 
 
În calitate de Foley Artist (= artist de zgomote) am 
reprodus numeroase zgomote în studio. 

 

Figura 7a. Înregistrarea zgomotelor scenei nr.07. 
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 we invite you to listen to the audio file 
containing a fragment from the (initial) recording on set 
followed by the ADR version we processed: 
www.aaronfazakas.com/TIC/2014/01.wav 
 

Foley sounds 
We have tried from the very beginning to create a 
soundtrack with a maximum degree of interdetermination 
between the various acoustic groups (human 
communication, Foley sounds and music). Not only that 
each acoustic element from the soundtrack of the film has 
a precise and clear role, but they also actively interfere 
with the other elements. 

The first step in creating the artistic concept of Sound 
Design was dividing the scenes into three distinct groups: 
real (taking place in the present), retrospective (flash-
backs of the main character, Andreea) and hybrid 
(mixed). 

During the real scenes environmental noises/sounds are 
necessary for the authenticity of everyday life, where 
almost every movement has an acoustic counterpart. 

The retrospective scenes are insertions showing a 
secondary action placed in the past. We considered that 
here environmental noises/sounds can be completely 
absent, while we preferred to use the musical language as 
a narrator or even commentator. 

We gave special attention to the last group, called hybrid 
or mixed scenes. They are also retrospective scenes, 
sometimes involving dialogue. Verbal communication 
transforms cinematographic time into normal, biological 
time, perceived by the audience as present; therefore 
words must be “accompanied” by environmental Foley 
sounds. 

 

As a Foley Artist we reproduced numerous Foleys in the 
studio. 

 

Figure 7a. Recording Foleys for scene no. 07. 
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Figura 7b. Cadru din scena nr. 07. 
Astfel, pentru scena în care protagonista amestecă 
conţinutul unei ceşti de cafea (nr. 07), am produs 
următoarele zgomote sincrone/asincrone: 
 linguriţă care amestecă în ceaşcă; 
 picătura de apă căzând de pe linguriţă; 
 linguriţă aşezată pe farfurioară; 
 ceaşcă ridicată de pe farfurioară; 
 ceaşcă aşezată pe farfurioară. 
 

www.aaronfazakas.com/TIC/2014/03.mpg 
Rezultatul final obținut după procesul de prelucrare 
sonoră se poate asculta aici: 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/02.wav 
Numeroase zgomote au fost selectate și din arhivele 
profesionale de zgomote existente pe piaţă - BBC, Sony şi 
Valentino - și prelucrate pentru a corespunde cerințelor 
impuse de sfera vizuală a filmului. 
Cu ajutorul programului Cool Edit Pro fiecare efect 
sonor preluat din arhivele sus-amintite a trecut prin 
următoarele etape de cizelare: 
 substracţia (prin eliminare) sau adiţia duratei (prin 

multiplicarea unor fragmente), pentru a corespunde 
necesităţilor temporale impuse de corespondentul 
vizual; 

 eliminarea efectelor sonore înregistrate accidental, 
străine (şi astfel nedorite) în câmpul sonor (de ex. 
eliminarea zgomotului produs de trecerea accidentală 
a avionului, când producătorii înregistrau cântec de 
mierlă); 

 eliminarea impurităţilor electronice nedorite; 
 efectuarea finisajelor la începutul şi sfârşitul 

zgomotelor, pentru a face cât mai lină şi naturală 
coloana sonoră. 

 
A urmat importarea fragmentelor audio în programul 
Nuendo (Fig. 2), în vederea suprapunerii cu celelalte 
elemente acustice existente deja (comunicare umană şi 
alte zgomote). Am analizat cu grijă momentele în care 
anumite zgomote se aud simultan, eliminând fragmentele 
care puteau deranja elementele acustice prioritare, cum ar 
fi cuvântul rostit. Practic, dacă un lătrat de câine se 

[ 

 

Figure 7b. Snapshot from scene no. 07. 
 
Therefore, for the scene where the main character stirs 
the content of a cup of coffee (no. 07), we have produced 
the following synchronous/asynchronous Foleys: 
 the little spoon stirring in the cup; 
 the water drop falling from the little spoon; 
 the little spoon placed on the cup plate; 
 the cup raised from the plate; 
 the cup placed on the plate. 
 

www.aaronfazakas.com/TIC/2014/03.mpg 
 
You can listen to the final audio result here: 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/02.wav 
 
Numerous noises have been, of course, selected from the 
professional noise archives on the market - BBC, Sony 
and Valentino – and processed to correspond to the 
requirements of the visual film. 
 
With the help of the Cool Edit Pro software each sound 
effect taken from the previously mentioned archives has 
gone through the following stages of editing: 
 subtraction (by elimination) or enhancement of 

duration (by multiplying certain fragments), to 
correspond to the time frame imposed by the visual 
counterpart; 

 elimination of accidental (and therefore unwanted) 
sound effects (for example the elimination of the 
noise made by a plane flying while the producers 
were trying to record the song of a blackbird); 

 elimination of unwanted electronic impurities; 
 applying the finishing in the beginning and the end 

of noises, in order to make the soundtrack as smooth 
and as natural as possible. 
 

Then the audio fragments were imported in the Nuendo 
software (Fig. 2), to be overlapped on the other acoustic 
elements already present (human communication and 
other sounds). We have carefully analyzed the moments 
when certain noises can be heard simultaneously, 
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suprapune peste un cuvânt rostit de un personaj, se 
elimină sau se decalează acel lătrat, pentru a nu boicota în 
nici un fel conţinutul semantic. Având acces la fiecare 
element acustic în parte, acestea pot fi modelate atât după 
necesităţile sferei vizuale cât şi după conceptul artistic 
sonor propriu elaborat. 

 

Figura 8. 139 pași prin iarbă personalizați pentru scena 
nr. 6 a filmului Contractul (00.02.47.27 - 00.04.40.15) 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/03.wav 
Acești pași au fost atent selectați (am urmărit mai multe 
aspecte: calitatea înregistrării, volumul fiecărui pas, 
durata paşilor, zgomotul unitar de fond etc.), decupați  și 
distribuiți pe două canale (pentru a obţine senzaţia 
veridică a unor mişcări în spaţiu – folosind 74 paşi 
„verzi” şi 65 de paşi „albastri”, ce corespund canalelor 
stânga-dreapta) şi perfect sincronizate cu mişcările 
protagoniştilor pe un segment temporal de circa 100 de 
secunde. 
Trecerea timpului devine perceptibilă în film prin 
semnalul acustic constant al unui pendul (plasat ulterior 
în calitate de zgomot asincron). Pentru a scoate în 
evidenţă greutatea trecerii timpului în anumite momente 
cruciale de aşteptare, am mărit durata unităţii de măsură a 
timpului (secunda) de la a 60-a parte din durata unui 
minut, cu 10% (adică la 54.54-a parte din durata unui 
minut). Astfel tic-tacul pendulului în anumite scene se 
aude o dată la 1.1 secunde (în loc de zece bătăi se aud 
doar nouă). Cu acest truc simplu, cu această pulsaţie 
încetinită cu o valoare neostentativă dar suficient de 
perceptibilă (pentru a deranja subconştientul), spectatorul 
va sesiza în timpul vizionării acestor scene atât povara 
greu apăsătoare a unor fapte profund regretate dar irever-
sibile ce au nenorocit pentru totdeauna sufletul Andreei, 
cât şi miza veştilor aşteptate cu încordare maximă. 

[ 

eliminating the fragments which could disturb the main 
acoustic elements such as the spoken word. Practically, if 
the barking of a dog overlaps a spoken word, the barking 
is eliminated or delayed, so as not to interfere in any way 
with the semantic content. With access to each acoustic 
element, they can be modeled both according to the needs 
of the visual structure and to the artistic vision of the 
audio structure. 

 

Figure 8. 139 footsteps in the grass customized for scene 
no. 6 of the film The Contract (00.02.47.27 - 00.04.40.15) 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/03.wav 
These footsteps have been carefully selected (we have 
looked into several aspects: the quality of the recording, 
the volume of each footstep, the duration of the footsteps, 
the background noise, etc.), cut and distributed on two 
channels (to obtain the real feeling of footsteps – by 
using 74 “green” footsteps and 65 “blue” ones, 
corresponding to the right-left channels) and perfectly in 
sync with the movements of the characters on a time 
sequence of about 100 seconds. 
The passing of time can be perceived in the movie due to 
the constant acoustic signal of a pendulum clock (placed 
later as an asynchronous sound). In order to highlight the 
passage of time in certain crucial moments of waiting, we 
have enhanced the duration of the measuring unit (the 
second) from the 60th part of a minute, with 10% (that is 
to the 54.54th part of a minute). Therefore, the tic-tac of 
the pendulum in certain scenes can be heard every 1.1 
seconds (only nine beats can be heard instead of ten). 
With this simple trick, this delayed pulsation with a non-
ostentatious value, though perceivable enough (to disturb 
the subconscious), the audience will recognize both the 
burden of deeply regrettable, but irreversible acts which 
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Figura 9. Imaginea grafică a bătăilor “încetinite” cu 10% 
a pendulului. 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/04.wav 
 

Muzica de film  
Pentru scurt-metrajul de ficțiune Contractul am compus 
22 de minute de muzică originală, și am prelucrat două 
cântece compuse de Django Reinhardt. 
Am utilizat doar sonorităţi timbrale generate pe cale 
electronică cu ajutorul Music Workstation/Samplerului 
Korg Triton Extreme 88, devenind astfel şi singurul 
interpret al fragmentelor muzicale ce au alcătuit muzica 
filmului Contractul. 
Modalitatea de prelucrare a fragmentelor muzicale 
prezente în filmul Contractul a fost în mod amănunțit 
prezentată în articolul dedicat editării digitale a 
materialelor muzicale (Fazakas, 2011). 
 

ÎNCHEIERE 
Sinteza tuturor elementelor acustice s-a realizat în 
programul Nuendo (Fig.2). Reprezentarea grafică a sferei 
acustice complete reprezintă partitura generală acustică a 
întregului film.  
Inginerul de sunet (supervizat de regizorul filmului) 
având controlul complet asupra componenţei acustice ce 
a format coloana sonoră a oricărei secvenţe din film, a 
putut trece la ultima etapă a post-producției sonore 
cinematografice: realizarea mixajului acustic final al 
câmpului sonor. 
 
 

 

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES 
 

[1] Bachmann C., Bischoff H., Bröer M. și Pfeifer S. (2007), Nuendo 4 Operation Manual, Steinberg 
Media.   

[2] Davis, R. (1999), Complete Guide to Film Scoring – The Art and Business of Writing Music for Movies 
and Tv, Boston, Berklee Press. 

[3] Fazakas A. (2011), Digital Music Editing (Editarea digitală a materialelor muzicale), ICT IN MUSICAL 
FIELD, nr. 2, 75, 87. 

[4] Lissa, Z. (1978), Estetica muzicii de film, Budapesta, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum. 
[5] Pohlmann, K.C. (2000), Principles of Digital Audio, New York, McGraw-Hill. 
[6] Syntrillium Software Corporation (2002), Cool Edit Pro 2 User’s Manual, Phoenix. 
Sursă online / Online Sources: 
[7] Filmul Contractul în Internet Movie Database: 
[8] http://www.imdb.com/title/tt1723757/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast 
 

[ 

tarnished Andreea’s soul forever, and the stake of the 
news expected with the utmost tension. 

 

Figure 9. The graphic image of the pendulum beats 
“delayed” with 10%. 
 

 www.aaronfazakas.com/TIC/2014/04.wav 
 

Film music 
We have composed 22 minutes of original music and we 
have processed two pieces composed by Django 
Reinhardt for the fiction short film The Contract. 
We have only used timbral sounds generated 
electronically by the Korg Triton Extreme 88 sampler  
Music Workstation, therefore becoming the only 
performer of the musical pieces from The Contract. 
The processing of the musical fragments in The Contract 
was detailed in the article on the digital editing of 
musical materials (Fazakas, 2011). 
 

CLOSURE 
The synthesis of all the acoustic elements was done by 
the Nuendo software (Fig.2). The graphic representation 
of the complete soundtrack represents the general 
acoustic score of the entire film. 
The sound engineer (supervised by the film director), 
having complete control of the soundtrack in each shot, 
was able to move on to the last stage of film post-
production: the final acoustic editing of the soundtrack. 
 


