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NOUA DRAMĂ ÎN AFRICA DE SUD 

 

 

Diana Cupșa 
Tulane University, New Orleans  
dcupsa@tulane.edu 
 
Abstract: This work was only made possible through the 
constructive support that I received from several South African 
theatre professionals – prominent artists that I was privileged to 
collaborate with for more than 8 years. Furthermore, the essence 
of this article is somewhat gauged by the direct experiences that I 
had during those years of political and social transition that 
followed the abolition of the apartheid in the first half of 1994. I 
witnessed those events first-hand as I took my art onto South 
African stages and universities. During the last two decades the 
profound social and cultural changes that took place not only in 
South Africa but also throughout the world have questioned the 
validity of many historical concepts and theories which resulted 
in the need for revising them in order to gain universal 
acceptance. In the South African case this led to a drive towards 
rediscovering of lost historical documents as well as the discovery of new ones – which essentially is a 
redefinition of historical principles. The fundamental goal was to discover valuable documents within 
the artistic heritage from, before and during the colonial era, heritage that was largely ignored, rejected 
or undervalued by the historians and the scholars of those times, as well as accepting their historical 
value and authenticity. Current theatre critique tendencies, which developed mostly in the last decade 
or so, favor a revisionary vision, as a direct result of the recent social, political and economic 
progressions, while abolishing the eurocentrist directions of the distant past.    
Keywords: South African theatre, South African universities, South African theatre history, stage 
design. 
 

Studiul universului teatral sud-african impune o urmărire conjugată a evenimentelor 
istorice şi circumstanţelor sociale care l-au modelat. Acest studiu nu ar fi fost posibil fără 
influenţa benefică a multor oameni de teatru din Africa de Sud (creatori cu care am colaborat 
timp de aproape 8 ani). Mai mult decât atât, această lucrare îşi măsoară oarecum substanţa 
prin experienţa directă pe care am avut-o de-a lungul acelor ani de tranziţie socială şi 
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regenerare naţională ce au urmat abolirii regimului de apartheid în prima jumătate a anului 
1994. Am trăit şi am creat pe scenele şi în universităţile sud-africane de-a lungul acelor ani 
(în două sisteme politice profund opuse) şi alegerea acestei teme este urmarea firească a 
experienţelor de viaţăşi artistice trăite în acel colţ de lume.   
 În ultimii douăzeci de ani, schimbările sociale şi culturale profunde care au avut loc, 
nu numai în Africa de Sud, dar şi în restul lumii, au pus sub semnul întrebării multe din 
conceptele istorice cunoscute, fiind necesare reevaluări majore ale teoriilor existente, pentru a 
fi acceptate de restul lumii.  

Pentru Africa de Sud asta a însemnat fie redescoperirea documentelor de arhivă 
pierdute, fie descoperirea a noi documente istorice (în esenţă, o redefinire a principiilor 
istorice). Problema fundamentală constă în descoperirea lor în cadrul tezaurului artistic 
dinaintea şi din timpul perioadei coloniale (tezaur ignorat, renegat ori subapreciat de 
comentatorii din trecut), precum şi acceptarea autenticităţii şi valorii lor istorice.  
 O semnificativă sursă de documentare au reprezentat-o articolele apărute în 
publicaţia Ilanga Lase Natal1, scrise în anii `30 de Herbert Isaac Ernest Dhlomo2 a cărui creaţie 
literară include zeci de piese de teatru şi povestiri scurte precum şi peste o sută de poeme, ce 
completează cariera sa de editor şi activist politic. Acesta este considerat a fi figura-cheie a 
generaţiei de început a scriitorilor de culoare, care îi include şi pe Plaatje3şi Mofolo4. 

Împreună, ei au pus bazele unei tradiţii literare 
care a devenit platforma generaţiilor 
contemporane. Seria de articole scrise de H.I.E. 
Dhlomo pe care le-a numit Drama Africană5, fac 
parte din jurnalul studiilor Bantu6şi au fost din 
păcate ignorate până în anii ‘60.  
 
 
Herbert Isaac Ernest Dhlomo 

 

                                                      

1 Ilanga Lase Natal - ziar editat în limba Zulu, fondat în 1903 de John Langalibalele. 
2 Herbert Isaac Ernest Dhlomo(1903-1956) - scriitor, poet, jurnalist şi editor de ziare de etnie Zulu (uneori 

folosea pseudonimul „Busy Bee”). 
3 Solomon Tshekisho Plaatje (1876-1932) - intelectual sud-african de culoare, jurnalist, lingvist, politician, 

translator şi scriitor. 
4 Thomas Mokopu Mofolo (1876-1948) este considerat cel mai mare autor Basotho. A scris cel mai mult în 

limba Sesotho, dar lucrarea sa cea mai cunoscută, Chaka, a fost tradusă în limba englezăşi în alte 
limbi. 

5 Drama Africană - autor Dhlomo - roman scris în limbile engleză şi zulu publicat în anul 1928. 
6 Jurnalul studiilor Bantu - autor Dhlomo, este o culegere de schiţe şi povestiri a căror subiect reprezintă 

cultura triburilor Zulu (statul Natal - capitala Durban). 
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Creaţiile boşimanilor au reprezentat premisa redefinirii teatruluiîn noua colonie în 

formare. Goana după legitimitatea culturală, în vogă la începutul anilor 1870, se va 
transforma rapid într-un proces care va duce la creşterea interesului internaţional pentru 
teatrul cu amprente specifice, reprezentativă pentru forma inedită de spectacol din Africa de 
Sud. Astfel, creşterea rolului teatrului în lupta pentru identitatea culturală, cât şi lansarea 
dramaturgului sud-african Athol Fugard7 ca o majoră personalitate dramaturgică pe plan 
internaţional au propulsat interesul restului lumii pentru fenomenul teatral sud-african. Ca 
urmare, apare o invazie de publicaţii, scrise atât de analişti locali, cât şi de cei internaţionali, 
toţi interesaţi să descopere originile şi natura formelor noi de teatru ce vor deveni rapid 
recunoscute drept contribuţii originale şi remarcabile la modelele teatrale mondiale. Scrierile 
lui Peter Larlham, Ian Steadman, Dacid Coplan, Martin Orkin, Robert Kavanagh şi Stephen 
Gray au contribuit la reconsiderarea gândirii noastre în ceea ce priveşte evaluarea formelor 
de expresie ale teatrului în general.  
 Astăzi suntem martorii unei forme hibride de teatru, compusă din elemente 
dispersate, colate, adunate dintr-un amalgam de simboluri indigene de convenţii teatrale 
care, prin juxtapunere, creează cu adevărat magicul necesar oricărei forme de artă. În ce 
direcţie estetică, spre ce forme inedite de spectacol se îndreaptă teatrul cu multiplele sale 
ramificaţii culturale, sunt întrebări la care va răspunde viitorul. Adevărul este că teatrul în 
Africa de Sud tranzitează de la constrângerea naţionalistă la o ramificaţie de forme, stiluri şi 
tradiţii, combinându-se între ele şi contrastând în acelaşi timp, îndreptându-se într-o direcţie 
puţin cunoscută, încă.       

Gândirea critică actuală, ale cărei semne au apărut în ultimii douăzeci de ani, tinde să 
sublinieze aspectul reacţionar, renegând „eurocentrismul” din trecut în favoarea unei viziuni 
revizioniste care este o directă urmare a impactului provocat de transformările socio-politice 
şi socio-economice actuale.  
 A urmat o reconsiderare necesară, având în vedere scăderea dramatică a popularităţii 
tradiţionalismului colonialist în toate fostele colonii. Şi totuşi, este de necontestat faptul că 
structura teatrală actuală este rezultatul direct al ancorării sale în începuturile teatrului din 
colonii, teatru ce a urmat modelele imperialiste. Organizaţia Teatrului Naţional, Cockpit 

Players, Serpent Players, Teatrul Workshop’71, Space Theatre, Pieter Toerien Productions, 

Market Theatre şi dramaturgi ca Gibson Kente, Athol Fugard, Fatima Dike, Mbongeni 

Ngema şi alţii, s-au format pe baza unui sistem teatral care a derivat din dezvoltarea culturii 
secolului al IX-lea în Europa.  
 Un alt concept analizează interpretarea termenului de colonialism. Deşi istoria Africii 
de Sud a cunoscut multiple colonizări, atât cu diverse triburi africane, cum ar fi triburile San, 

                                                      

7 Harold Athol Lanigan Fugard (n. 1932) - dramaturg, nuvelist, actor şi director de teatru. 
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Xhosa, Zulu etc., cât şi colonizarea olandeză şi britanică, termenul de „colonialism” este 
folosit într-un mod restrictiv, referindu-se strict la colonizarea Africii de Sud de către 
europeni, care va dura câteva secole. Hauptfleisch, în tentativa sa de periodizare istorică, 
identifică trei faze cronologice:   

- faza precolonială, înainte de anul 1652, perioada expansiunii triburilor indigene 
dinspre nordul spre sudul continentului; 

- faza colonială, perioada aşezării şi expansiunii europene (1652-1960) incluzând 
Republica Verwoerdian (1961-1990); 

- faza post-colonială, perioada de democratizare (căutarea entităţii artistice actuale). 
 Conform argumentelor menţionate în teoria sa, V.Y. Mudimbe – reprezentant al 
filozofiei polimatice, născut în actuala Republică Congo în anul 1941, în prezent profesor la 
Duke University din SUA, cunoscut pentru teoriile exprimate în articolele în care analizează 
cultura africană – avea să scrie în lucrarea The Invention of Africa, apărută în anul 1988, 
următoarele: „Nu trebuie să uităm că acest proces istoric nu este «static», se află într-o 
perpetuă schimbare, la fel de evoluţionistăşi deschisă la presiunea impactului social, cultural, 
economic şi politic, ca şi oricare din perioadele istorice care au urmat şi despre care avem 
mult mai multe informaţii. Cei ce se referă la «tendinţe generale», ar trebui să folosească atât 
o extinsăşi bine documentată sursă de informaţii, cât şi o analiză comparativă permanentă 
între tema, forma, circumstanţa şi estetica perioadei la care se referă.” 
 Din nefericire, reprezentaţiile spectacolelor de teatru ale timpului au fost cel mai 
puţin menţionate în documentele acelor vremuri. Datorită naturii efemere a acestei forme de 
artă, nu au rămas destule exemple demonstrabile. Cele mai vechi spectacole aparţinând 
acestei regiuni sunt considerate imaginile pictate pe Piatra Soarelui8 reprezentând dansuri 
sharmanice în adularea soarelui. Aceste imagini sunt estimate ca având peste 25.000 de ani 
vechime (unele surse indică o vechime de 70.000 ani dând ca exemplu ritualurile triburilor 
din regiunea Ngami, din nord-vestul Botswanei de astăzi).  
 Printre cele mai bine documentate forme de spectacol sunt menţionate concursurile 
cu public numite „cântăreţi laureaţi” sau „poeţi laureaţi” (izibongo la triburile Niguni, liboko 
la triburile Sotho). Laureaţii erau atât poeţi, cât şi critici sociali ilustrând momente din viaţa 
clanului de care aparţineau, un echivalent african al menestreilor şi trubadurilor din Europa, 
ambii folosind bineînţeles elemente de dramatizare şi joc. 
  Primele legături între Europa şi sudul continentului african au fost stabilite de către 
portughezi la sfârşitul secolului al XV-lea. Cu rare excepţii, vasele lor au ancorat la Capul 
Bunei Sperante (numit şi „Capul furtunilor”), insula Sfânta Elena fiind cea mai frecventată.  

                                                      

8 Piatra Soarelui este situată în Deşertul Kalahari. 
8 Povestea teatrului sud african, de Jill Fletcher, publicată în anul 1994 de Vlaeberg – Cape Town 
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 Când, în anul 1652, Jan van Riebeeck a transportat primii colonişti din Olanda, de-a 
lungul duratei călătoriei, pasagerii au fost distraţi de către echipaj cu mici spectacole şi 
cântece. După aproape 100 de ani de când olandezii s-au stabilit în zona Capului, istoricul 
sud-african Jill Fletcher, semnalează în lucrarea sa Teatrul Sud African 1780-19309, un fenomen 
ciudat: „o lipsă totală de informaţie când ne referim la teatru”. Astfel, istoricii speculează că unul 
din motive ar fi fost permanenta ameninţare cu atacuri şi chiar război din partea Angliei, 
nesiguranţă care creează panicăşi frică în rândul populaţiei civile. Semnarea tratatului de 
pace de la Utrecht, din anul 1713, aduce un scurt timp de pace şi prosperitate pe teritoriile 
din sudul continentului african. La sfârşitul anului 1799, s-a terminat colonizarea Capului 
Bunei Sperante de către englezi, care au adus schimbări, transformând-o dintr-o regiune 
provizorie, într-o importantă colonie britanică. Una din primele măsuri luate se pare că a fost 
proiectarea unei clădiri de teatru mai bine dotate, clădire care urma să fie concepută de noul 
guvernator. Nimic nu-l oprea pe Guvernatorul Capului Bunei Speranţe, Sir George Yonge să 
piardă ore preţioase, furate din timpul în care ar fi trebuit să guverneze întreaga colonie, 
pentru realizarea măreţului său proiect de construire al noului teatru. Cine putea să-i poarte 
ranchiună? Pânăşi criticii au încetat să mai comenteze, admirând tenacitatea cu care continua 
să forţeze terminarea construcţiei, deşi, aşa cum se va dovedi, destinul îl va împiedica să 
calce în sanctuarul cultural construit la 9.000 de mile de lumea civilizată. Pentru aproape 30 
de ani, Teatrul African a găzduit spectacole de amatori în limbile olandeză, francezăşi 
engleză. 
 Descoperirea unor importante resurse minerale, în sudul Africii, în secolul al XIX–lea, 
a stârnit mai mult ca oricând interesul Angliei imperialiste aflate într-o perioadă de 
dificultate economică. Urmarea a fost o confruntare directă pe toate planurile (politică, 
militară, economicăşi culturală) dintre englezi, pe de o parte,şi naţionaliştii afrikaaneri şi 
societatea precapitalistă a triburilor africane, pe de altă parte. În timp ce teatrul englez 
devenise deja puternic ancorat în bazele profesionismului, trebuie văzut ce se întâmplă cu 
viaţa teatrală de limbă originar olandeză (afrikaans). 
 Johan Combrink a reactivat o companie de teatru numită Door Ijver Bloeit de Kunst, 
care fusese într-o stare de inactivitate de mai mulţi ani. Trebuie menţionat că asocierea şi 
integrarea artistică între coloniştii olandezi, germani şi francezi a fost mult mai fructuoasă 
decât între aceştia şi coloniştii englezi, în mare parte datorită faptului că artiştii acestor 
culturi erau mult mai doritori şi mai apţi a trece peste barierele lingvistice şi culturale decât 
artiştii englezi. S-a proclamat un manifest care declara că sunt trei tipuri de afrikaaneri 
(colonişti olandezi): „… unul cu inimă de englez, unul cu inimă de olandez şi al treilea cu 
inimă de afrikaaner. Cel de-al treilea este afrikaanerul adevărat…” Acei oameni cu inimile de 
afrikaaneri au fost chemaţi să înţeleagăşi să accepte faptul că limba afrikaans era limba lor 

                                                      

9 idem 
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maternă şi trebuiau să stea uniţi şi la bine şi la rău în lupta de a-i convinge pe toţi afrikaanerii 
că limba afrikaans este limba poporului lor. 

Acest manifest a avut o influenţă distinctă asupra dezvoltării structurii teatrale. În 
contrast cu obiectivele primordiale ale teatrului de limbă engleză, semnele naţionalismului 
cultural promulgat de teatrul în limbaafrikaans vor influenţa forma pe care arta 
spectacolului urma să o ia în secolul următor.  

După o perioadă ce cuprinde remarcabile experimentări în toate domeniile artistice, 
spre sfârşitul anului 1930, popularitatea teatrului se va diminua considerabil fiind subminată 
de creşterea audienţei radioului şi a filmului. A fost începutul unei perioade tulburi în istoria 
omenirii, care va fi martora unui lanţ de crize economice şi politice, de la marea depresiune 
economică la norii de război ce se adunau deasupra Europei. 

În anul 1947 are loc fondarea primului „Teatru Naţional” sud-african susţinut de 
Partidul Naţionalist şi acceptat de Commonwealth-ul britanic, într-o perioadă ce a 
reprezentat ultima etapă de reforme ale Guvernului Smuts10 din timpul războiului.  

Nou înfiinţatul National Theatre Organization11 (NTO), sub îndrumarea domnului B. 
Breytenbach12, un administrator înzestrat, care a început în calitate de preşedinte al 
Krugersdorp Amateur Dramatic and Operatic Society şi a continuat ca iniţiatorul şi preşedintele 
FATSA13 (poziţie pe care o va deţine pentru mai bine de douăzeci de ani), promitea întărirea 
structurilor de finanţare şi organizare a teatrului de propagandă ce servea interesele 
guvernului. Problema, desigur, era că acest teatru „naţional” nu a fost naţional în adevăratul 
sens al cuvântului; a fost parohial, extrem de elitist şi colonialist în mandat şi atitudine. Din 
start s-a plecat de la o gândire bazată pe principii rasiste, deoarece intenţia era de a servi 
interesele păturii minoritare albe.  

Deşi există dovezi că au existat încercări de a satisface cerinţele artiştilor şi publicului 
de culoare (în special în ultimii ani ai acestei perioade), ele au fost limitate ca număr, 
periferice şi cosmetice. Cu toate acestea, în oraşele satelit (locuite în exclusivitate de negri), 
artele continuau să se consolideze adoptând treptat un stil propriu. Explozia culturală ce a 
avut loc în Sophiatown14 de exemplu (condusă de scriitori aparţinând pubicaţiilor Bantu 
World15, Drum16, Zonk17 şi cei mai cunoscuţi muzicieni de jazz, în anii ce vor urma) a pus 

                                                      

10 Jan Christiaan Smuts – Prim-Ministru al Africii de Sud, în perioada 1919-1924 şi între 1939-1948, 
adept al teoriei segregaţioniste. 

11 National Theatre Organization (NTO)- în traducere: Organizaţia NaţionalăTeatrală; va funcţiona între 
anii 1948 şi 1962. 

12 P.P. Breytenbach – figură importantă în înfiinţarea unui teatru naţional în Africa de Sud, care era sub 
tutela Partidului Naţionalist al anilor 1950 şi 1960. 

13 FATSA – Federasie van Amateur Toneelvereenigings van Suidelike Afrika. 
14 Sophiatown - o suburbie a oraşului Johannesburg din regiunea Gauteng. 
15 BantuWorld –cotidian, scris de negri, ce apare în Johannesburg. 
16 Drum - revistă ce se adresează în special negrilor; prima ediţie a apărut în anul 1951. 
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bazele la ceea ce avea să devină o parte vitală a unui gen urban distinctiv de spectacol. 
Autori, cum ar fi Nat Nasaka18, Ezechiel Mphalele19, Can Themba20 şi Bloke Modisane21, 
precum şi cântăreţi, muzicieni şi trupe cum ar fi The Jazz Maniacs22, The Manhattan 
Brothers23, Dolly Rathebe24, Miriam Makeba25, Spokes Mashiyane26 şi alţii, au devenit figuri 
de referinţă ale noii mişcări artistice. 

Şi apoi, a fost Mphahlele care, într-un sens, îi preia motivaţiile lui Dhlomo27 şi care, la 
cei peste patruzeci de ani ai săi, a fondat Syndicate of African Artists cu ajutorul lui Khoti 
Mngoma28. Este prima tentativă dintr-o serie de încercări ce va promova arta spectacolului în 
rândul negrilor, care erau excluşi din teatrul privilegiat al albilor.  

Această tendinţă spre militantism în artă va creşte şi va continua în următoarele patru 
decenii, modificând însăşi natura formelor de spectacol din Africa de Sud.   

Aproximativ între anii 1956 şi 1962 vom vedea lansarea a ceea ce Andre P. Brink29 va 

numi „noua dramă”în Africa de Sud: prima perioadă reală de respiro dominată de tradiţia 
literară colonială britanică ce va intra în patrimoniul teatral şi, de asemenea, începuturile a 
ceea ce avea să devină o ruptură pe termen lung între artişti şi aparatul de stat.  

Într-o succesiune rapidă, apar primele rânduri scrise de Bartho Smit30 (cel mai temut 
dramaturg dizident de limbă afrikaans), în piesa Moeder Hannaprodusă în 1956, care va fi 

                                                                                                                                                                      

17 Zonk - prima revistă în „limba neagră” înfiinţată în anul 1950. 
18 NatNasaka - scriitor de „limbă neagră”, sud african, laureat al Niemann Fellowership, studiază în 

America. 
19 Ezechiel Mphalele - scriitor şi activist sud african (1919-2008). 
20 Can Themba - autor sud african (1924-1968), scrie povestiri scurte. 
21 Bloke Modisane - scriitor, actor şi ziarist sud african (1923-1986). 
22 TheJazzManiacs - o orchestră de jazz formată din 15 instrumentişti condusă de legendarul 

Doornfontein a adoptat genul marabi pentru aranjamentul orchestral. 
23 The ManhattanBrothers - formaţie de jazz sud-africană populară în anii `40-`50; încorporează atât 

muzica corală a tribului Zulu cât şi stilurile ragtime, jive, swing şi doo-wop, importate din America  
24 DollyRathebe - cântareaţă şi actriţă sud-africană (1928-2004); în culmea carierei devine solista 

grupului Elite Swingsters. 
25 MiriamMakeba - supranumită Mama Africa (1932-2008), cântăreaţă cu renume internaţional, laureată 

a Premiului Grammy în anul 1960. 
26 SpokesMashiyane- muzician şi instrumentist sud-african, instrumentul său preferat fiind tradiţionalul 

pennywhistle; genul muzical preferat kwela (ritmuri specifice sud africane). 
27 Herbert Isaac Ernest Dhlomo - figura cea mai proeminentă, primul negru ce scrie în limba engleză, 

considerat părintele literaturii africane (1903-1953). 
28 KhotiMngoma - unul din fondatorii sindicatelor artiştilor africani la jumătatea anilor `40 ce va forma 

un front cultural. 
29 AndrePhilippesBrink - scriitor sud-african; profesor de limba engleză la Universitatea din Cape Town; 

renumit pentru scrierile sale în limbile engleză şi arikaans împotriva regimului de apartheid; 
membru în mişcarea literară numită Die Sestigers. 

30 BarthoSmit - scriitor şi dramaturg sud-african (1924-1986), absolvent al universităţii din Stellenbosch, 
Laureat al premiului Hertzog la secţia de dramă. 
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publicată în anul 1959, şi mai târziu mult mai radicala Putsonderwater31, jucată pentru prima 
oară în  Belgia, în 1968. Premiera oficială în Africa de Sud va avea loc în 1981. 

Dincolo de barierele rasiale însă, au existat eforturi 
decolaborare creatoare între artişti, în scopul de a confrunta 
sistemul şi a încerca să integreze elemente tradiţionale africane 
în teatrul contemporan. În acelaşi timp, se înregistrează o tot 
mai mare creştere a interesului albilor în teatrul muzical 

produs de negri în oraşele lor satelit, exemplificat prin stilul 
zonk32 ce va duce la dezvoltarea şi exploatarea noilor forme 
stilistice de către antreprenorii albi interesaţi. Vor urma unele 
din cele mai semnificative evenimente teatrale ale perioadei, 
cum ar fi montarea spectacolului muzical local intitulat King 

Kong (pus în scenă în anul 1959, publicată mai târziu în anul 
1961). Într-un fel, acest succes a dus la o înfruntare deschisă a 
ideologiei apartheidului, deoarece a devenit un teatru creat de 

negri pentru negri, în timp ce NTO servea spectatorul alb, producând piese create de albi 
pentru albi.  

În multe feluri, următorul deceniu s-a dovedit a fi o epocă de aur pentru spectacolele 
cu tematici majore de producţie indigenă.Unul din motive a fost şi interdicţia impusă, în 
anul 1966, de către organizaţiile internaţionale ale oamenilor de teatru, împotriva actorilor 
străini care doreau să joace în teatrele sud africane. Ca răspuns, a urmat un boicot 
implementat de cenzură împotriva oricărei influenţe culturale venite dinafara ţării, 
comunitatea teatrală sud africană ajungând la concluzia că va avea nevoie să se bazeze în 
mod exclusiv pe propriile sale resurse interne. 

În această etapă, majoritatea structurilor administrative ale organizaţiilor teatrale au 
fost finanţate de stat, cea mai mare parte a fondurilor fiind canalizată spre angajarea marilor 
talente (în special talente actoriceşti şi regizorale). La început, această renaştere a fost 
dominată de teatrul de limbă afrikaans prin introducerea unei pleiade de dramaturgi cu 
lucrări inovatoare. 

Deşi mai puţin numeroşi, au existat de asemenea un număr important de dramaturgi 

de limbă engleză. Cu toate acestea, stilul acestora a fost în mare măsură convenţional, 
înrădăcinat în realismul european produs la începutul anilor şaizeci. Excepţie a făcut 
dramaturgul Athol Fugard a cărui operă dramatică experimentală de mai târziu va schimba 
faţa dramaturgiei în limba engleză (nu numai pe cea sud africană, dar chiar şi pe cea 

                                                      

31 Putsonderwater - în traducere „Fără apă sau Fecioara şi vulturul”. 
32 Zonk- iniţial titlul unui spectacol muzical de mare succes, devenind în curând un stil de spectacol cu 

acelaşi nume. 
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mondială). În aceasta perioadă (anii ’60-’70), numărul publicului loial spectacolului de teatru 
profesionist a crescut din nou, ceea ce a dus la necesitatea construirii de noi săli de teatru. 
Aceasta a fost etapa în care marea majoritate a 
complexelor teatrale moderne de astăzi – din marile 
oraşe sud africane – au fost proiectate şi construite. 

 

Opera artiştilor de culoare a fost văzută de 
critici ca un produs brut, de calitate indoielnică, 
realizat şi jucat de amatori. Aceşti critici de teatru se 
înrolaseră sistemului de cenzură bazat pe legea 
promulgată în 1963 sub numele de Publications and 
Intertainment Act. De multe ori, cenzura a luat forme 
mai ocolite, cum ar fi: introducerea impedimentelor administrative (refuzul de a permite 
utilizarea unei săli), arestări de actori sub acuzaţia de vagabondaj, acţiuni fizice directe 
(interzicerea oricărei reuniuni care depăşea un anumit număr de oameni), sau arestări de 
actori şi spectatori, pe motiv de tulburare a liniştii cetăţenilor. Mulţi credeau că eliberarea 
teatrului sud african ar trebui să vină din afara ţării, modelele părând să fie gata furnizate la 
acel moment de teatrul de avangardă din America şi Europa. Întregul concept de 
improvizaţie din teatrul experimental va permite încercări mascate de creştere a conştiinţei 
politice în rândul artiştilor, interpreţilor şi executanţilor, încurajând publicul spre a confrunta 
sistemul social nedrept. Arta militantă devenise un instrument extrem de atractiv pentru 
oponenţii puterii.  

În perioada anilor 1972-1974, a urmat o serioasă tentativă de organizare a mişcării de 
opoziţie, care va creşte la nivel de teatru local, devenind o adevărată revoluţie. Motivele sunt 
complexe şi numeroase, factorii majori fiind: accelerarea mişcării militante (odată cu 
creşterea conştiinţei negrilor, în special după1969), ca urmare a efectului cumulativ al 
boicotului dramaturgilor ce va culmina în 1963, cât şi scoaterea în afara legii, în anul 1966, a 
tuturor sindicatelor rezultând în creşterea nemulţumirii generale a oamenilor de teatru, 
nemulţumire ce depăşise deja barierele de culoare.  

Ironia face ca un experiment de improvizaţie, realizat în anul 1971 de Athol Fugard 
cu piesa Oreste jucat în sala Theatre Laboratory, a ajuns să critice ideologia sistemului opresiv 
chiar de pe scena „puterii” reprezentată de Teatrul PAC care-l angajase. Oreste – deși jucat 
doar o scurtă vreme – a devenit un spectacol de referinţă în istoria teatrului sud-african şi a 
militantismului artistic al vremii.  

The Space, fondat la Cape Town, de Brian Astbury şi soţia sa Yvonne Bryceland, s-a 
înregistrat iniţial ca un „club teatral”, pentru a eluda restricţiile existente privind acceptarea 
unui public multirasial şi pentru a uşura efectele cenzurii. Curând, a devenit un punct de 

Athol Fugard 
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interes pentru toţi cei care se simţeau incomodaţi sau deziluzionaţi de PAC şi de societăţile 
teatrale comerciale ce ofereau pur şi simplul „divertisment” publicului.  

Concomitent cu activitatea desfăşurată la teatrul Space, vom găsi, de asemenea, şi alte 
trupe în opoziţie, aşa-numitele „grupuri de teatre alternative” ce preiau de la incipientele 
trupe ale anilor ’50, ideea de a lucra în zonele „dezavantajate”, de preferinţă cu populaţie 
negră.   

Teatrul, fondat şi condus de Mannie Manim şi Barney Simon, va pune bazele bine 
cunoscutului Complex teatral Market Theatre inaugurat în Johannesburg în anul 1976 şi care 
va continua mai târziu tradiţia iniţiată de Brian Astbury33 în Cape. Impactul acestui teatru a 
fost vast, chiar dacă uneori controversat. Market Theatre s-a născut ca un răspuns la tumultul 
social al vremii şi a devenit o instituţie artistică de referinţă nu numai prin repertoriul său, ci 
şi prin faptul că a pregatit oameni de teatru – actori, regizori, artişti plastici etc. –dar şi pentru 
că a contribuit activ la extinderea domeniului teatral şi a modificat forma spectacolului din 
Africa de Sud. Pentru o mare parte a anilor ’80, când ne referim la „teatrul din Africa de 
Sud” ne referim la Market Theatre, nu numai prin influenţa covârşitoare exercitată pe plan 
intern, cât şi în ce priveşte interesul pe plan internaţional. Am avut privilegiul să fiu invitată, 
în 1993, de către Barney Simon însuşi, să realizez decorurile şi costumele pentru spectacolul 
Silent Movie (Filmul Mut) pe care el l-a regizat pe scena de la Market Theatre. Scenografia 
acelui spectacol a fost premiată cu Vita Award – premiul naţional contemporan al criticilor de 
teatru sud africani – la categoria de scenografie pentru anul respectiv.  

Nu este de neaşteptat faptul că în Africa de Sud – ca şi în alte foste colonii – factorul 
primordial ce a guvernat post-modernismul, a fost fragmentarea. Această necesitate de a 
explora şi expune 
segmente artistice variate 
a permis, artei în general 
şi teatrului în special, să 
creeze o viziune de 
sincretism sau de 
solidaritate, ca o reflexie 
utopică a perioadei de 
post apartheid.  
 
 
 

Market Theatre 

                                                      

33 BrianAstbury - fondatorul teatrului Space din Cape Town. 

10



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                             Research 

 

 

Cel de-al treilea teatru ce a avut o semnificaţie notabilă, teatrul care a înlocuit în cele 
din urmă celebrul Space (şi la fel ca acesta va produce dureri de cap CAPAB-ului), aparţinea 
universităţii din Cape Town purtând numele de Baxter Theatre – inaugurat în 1977. Statistic, 
îl putem considera teatrul cu cele mai multe spectacole comerciale, comparativ cu celelalte 
două descrise mai sus, reuşind să-şi menţină atitudinea „opoziţionistă” relativ intactă 
datorită, în special, abilităţilor antreprenoriale şi de publicitate ale directorului administrativ, 
John Siemon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Space Theatre Cape Town 

Anii `80 au cunoscut o expansiune notabilă de montări realizate de studenţii 
departamentelor de teatru din întreaga ţarăşi care au fost prezentate în cadrul unor 
festivaluri, cum ar fi Grahamstown Arts Festival34, Kampustoneel35, ATKV36 (1982-1989) din 
Pretoria precum şi multe alte manifestări artistice locale în genul festivalurilor.  

Pentru a avea succes, spectacolele negrilor necesitau cel puţin unul din simţuri, al 
văzului de exemplu, sau cel mental, oral, fizic sau senzual. Aceste atribute umane sunt 
transformate în cursul desfăşurării spectacolului într-un cod cultural reprezentaţional, retoric 
în recepţie. Spectacolul devine potenţial mai accesibil comparându-l cu orice altă formă 
culturală cu semnificaţie, spre exemplu scrisul.  

Localizarea conflictului dintre spectacolul negrilor şi guvern s-a modificat de la 
teritoriu la ideologie. Spectacolele negrilor, ca răspuns la politica guvernului de opresiune, 
încearcă să expună totul într-o lumină unificatoare care este „apartheidul”, o temă 
monstruoasă, veşnic prezentă, melodramaticăşi, în cele din urmă, costisitoare. Moralitatea 

                                                      

34 Grahamstown Arts Festival - Festivalul Internaţional deArtă din oraşul Grahamstown (anual).  
35 Kampustoneel - Festival anual ce promovează dramaturgia în limba afrikaans. 
36 Afrikaans Taal-en Kulturverening (abreviere ATKV) – în traducere: Societatea Culturală a limbii 

afrikaans. 
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operaţională solid motivată regăsită în spectacolele acestora nu poate fi negată. Ea se 
ramifică într-o multitudine de genuri care le includ pe cele ce, în mod conştient, sfidează 
istoria, politica şi introduc noţiunea de „luptă de rezistenţă” precum şi pe cele cu tema 
îngrijorării în faţa „duelurilor” sociale, ca formă de protest specifică zonelor urbane.   

Teatrul negrilor a eşuat în încercarea sa de a-şi organiza structura internă diferit de 
ceea ce caracterizează formaţiunile arhaice sociale. Este imperative, deci, ca spectacolul 
realizat de ei să se adreseze sieşi prin dezvoltarea mesajului politic în detrimentul naraţiunii.  

În actuala Africă de Sud, barierele legislaţiei regimului de apartheid au fost abolite, 
forma veche de guvernare fiind irevocabil înlocuită. Cu toate acestea, multe probleme nu au 
fost încă rezolvate şi criza de legitimitate culturală a fost înlocuită de o criză de identitate – 
temăce a deschis porţile unui conflict de opinii în rândul criticilor contemporani – rezultând 
în direcţionarea creaţiei artistice spre analiza perioadei post-apartheid. De asemenea, se 
observă o intensificare a mobilizării spre întărirea ideii de etnicitate şi a manifestărilor 
culturale legate de aceasta, fără a se ignora ideea de destin naţional. Poemele proletare devin 
parte integrantă a teatrului muncitoresc ce prinde rădăcini în special în regiunea Natal37. 
 Spectacolele ce nu se bazează pe un text au o lungăşi respectată existenţă în crearea 
noii Africi de Sud. Rolul spectacolului rămâne important, deşi a fost cel mai puţin analizat în 
disertaţiile apărute cu tema „arta ca formă de cultură în Africa”. Chiar dacă spectacolul de 
teatru, privit ca un întreg, a jucat un rol militant crucial în crearea conştiinţei unei naţiuni, 
componentele sale creative – arta dramaturgului, cea a regizorului, actorului şi scenografului 
– au fost cele care au fost supuse experimentelor artistice celor mai notabile. Spectatorul a 
fost considerat, în acelaşi timp, „o unealtă instrumentală la formarea noului spaţiu cultural”, de 
către criticul Ari Sitas38, care afirma că „publicul participant expune o combinaţie de creativitate şi 
mobilizare”referindu-se la forţarea reacţiilor imediate asupra consumatorului de artă, 
introduse de tehnicile noilor structuri teatrale. 

Ceea ce iese imediat în evidenţă în peisajul multilingvistic al acestei ţări este poziţia 
ocupată de limba engleză în relaţie cu celelalte limbi oficiale. Într-o ţară care a adoptat 11 
(unsprezece!) limbi oficiale şi unde se vorbesc mai multe zeci de dialecte locale, limba 
engleză coexistă cu celelalte fără să le domine, ci, dimpotrivă, le completează ca un numitor 
comun între vorbitorii de limbi diferite. Africa de Sud poate fi considerată o ţară cu un „haos 
briliant” când ne referim la limbile în uz.  

O altă demonstraţie de coexistenţă lingvistică este marcată de Zilele Culturale, o 
manifestare artistică descrisă de Ali Hlongwane39 ce analizează felul în care diferitele 

                                                      

37 KwaZulu-Natal - o provincie, din estul Africii de Sud, locuită de triburile Zulu. 
38 Ari Sitas - absolvent al Secţiei de filosofie politică a Wnuversity of the Witwatersrand în 

Johannesburg, laureatul Premiului Olive Schreiner pentru creaţiile de dramaturgie. 
39 Ali Hlongwane - directorul muzeului „Africa” din Johannesburg. 
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componente dramatice fie ocolesc folosirea limbii engleze, fie o integrează în limba lor 
maternă explorând impactul oratoric, rezultatul fiind naşterea unui limbaj nou.  

Teatrul este în prezent un vehicul potent şi expresiv atât pentru contextul urban cât şi 
pentru cel rural. Este o instituţie ce dă putere privitorului, inoculându-i un nou sens de 
control asupra existenţei proprii.   
  În continuare, pe lângă prezentarea concluziilor care se desprind dintr-o astfel de 
lucrare, am să încerc să dau răspuns şi la câteva dintre întrebările „ex aequo” care mi s-au 
pus în timpul perioadei de pregătire şi anume: De ce teatrul din Africa de Sud? De ce 
perioada ultimilor ani ai secolului trecut? De ce atâta afecţiune faţă de un fenomen mult 
diferit de ceea ce avem noi în ţară? Răspunsul am să-l dau în bloc, deoarece fiecare părticicăa 
acestuia este valabilă, în parte, pentru oricare dintre întrebările puse. 

De la sosirea mea în Africa de Sud, în anul 1992, teatrul din aceastăţară mi-a oferit 
mai mult decât un minunat loc de muncă, m-a acceptat şi m-a integrat cu încredere şi 
căldură, considerându-mă o exponentă a civilizaţiei europene într-o ţară africană lovită de 
blocajul politic, economic şi cultural extern, dar şi de amplele frământări antiapartheid din 
interior. În cei 8 ani de activitate teatrală desfăşurată în Africa de Sud (împărţiţi între scena 
Catedrei de dramaturgie a Universităţii Rhodes din Grahamstown şi scenele Market 

Theatre din Johannesburg) am fost o participantă directăşi activă la marile mutaţii din viaţa 
teatrului sud-african, mutaţii datorate în principal evenimentelor de pe scena politică a ţării: 
ultimele zvâcniri ale regimului de discriminare rasială, căderea regimului de apartheid şi 
tranziţia la o viaţă democatică. 

Soarta a făcut ca, în primii ani de carieră didactică în Africa de Sud, să coordonez 
activitatea unor grupe de studenţi de culoare, ceea ce mi-a permis să înţeleg arta populaţiei 
indigene şi să mă familiarizez cu modul de viaţă al acesteia. Ulterior, din rândul foştilor 
studenţi, s-au ridicat actualele generaţii de conducători ai vieţii teatrale şi culturale din 
Africa de Sud, manageri de teatre, organizatori de festivaluri, directori sau secretari de stat în 
Ministerul Culturii care, în amintirea relaţiilor profesor-student, mă consultăşi acum asupra 
modului de rezolvare a diferitelor probleme de specialitate cu care se confruntă în activitate. 

Tot apartenenţa la corpul didactic al prestigioasei Universităţi Rhodes mi-a facilitat 
cunoaşterea, în ansamblu, a vieţii teatrale din Africa de Sud, prin participarea la vizite de 
studiu sau stagii de pregătire, atât singură, cât şi împreună cu grupurile de studenţi, la cele 
mai importante şi reprezentative instituţii din centrele culturale ale ţării: Pretoria, 
Johannesburg, Cape Town, Durban şi altele. Totodată, menţionez că am beneficat de 
privilegiul de a lucra la punerea în scenă a unor spectacole cu „monştrii sacri” ai teatrului 
din Africa de Sud: Barney Simon, Athol Fugard, Gary Gordon şi Ilse van Hemert. 

După câte sunt informată, aceasta este prima lucrare care tratează, în mod global, însă 
din mai multe puncte de vedere, teatrul din Africa de Sud. Am scris lucrarea nu ca un autor 
bine informat, ci ca o persoană direct implicată în evoluţia teatrului contemporan din Africa 
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de Sud. Pentru documentarea, în vederea elaborării lucrării, am consultat un volum 
însemnat de lucrări de specialitate (peste 170, aşa cum am menţionat în Bibliografie), am 
vizitat zeci de site-uri cu informaţii publicate pe Internet şi m-am informat asupra 
problemelor prezentate, prin toate mijloacele moderne de comunicare, de la foştii colegi din 
învăţământul de teatru din Africa de Sud. 

Menţionez că, în întreaga activitate didacticăşi scenografică desfăşurată în Africa de 
Sud (finalizată prin pregătirea a trei serii de studenţi şi prin realizarea scenografiei a peste 15 
de spectacole dintre care 5 la Universitatea Rhodes), am acţionat pentru cultivarea 
rafinamentului actului artistic prin imagine, luminăşi efecte speciale. Pentru volumul şi 
calitatea spectacolelor la care am semnat scenografia, am fost menţionată laudativ, de mai 
multe ori, în publicaţiile din Africa de Sud şi am fost recompensată cu premii, dintre care 
amintesc: The South African IGI quarterly „Vita Award“ pentru decorul la piesa „On the 
Open Road” de Steve Tesich – 1994 şi The South African FNB quarterly „Vita Award “ pentru 
decorul la spectacolul „Silent Movie” autor, Barney Simon – 1993. 

Şi acum, revenind la unele concluzii asupra articolului, aş dori să subliniez faptul că, 
în urma modificării radicale a adresabilităţii actului teatral, cauzată de evoluţia politicăşi 
socială a ţării, în ultimii ani, teatrul din Africa de Sud a realizat o tranziţie spectaculoasă de 

la dramaturgia clasică (serioasă) la genul divertisment (uşor accesibil) deşi, în paralel, au 
continuat să-şi exercite prerogativele de „aşi ai scenei” autori recunoscuţi cum ar fi: Athol 
Fugard, Reza De Wet, Deon Opperman, Charles Fourie, Jane Taylor, Breyten Breytenbach, John 
Kanişi alţii. 

Creşterea în popularitate a genurilor de cabaret, a spectacolelor de revistă, 

monologurilor comice, căutate de public în special la diferitele festivaluri, au adus la rampă 
actori cum ar fi: Pieter-Dirk Uys, Casper de Vries, Solly Philander, Dowwe Dolla (Margit Meyer-
Rodenbeck), Koos Kombuis, Taliep Petersen, Dawid Kramer, Elsabe Zietsman, Antoinette Pienaarşi 
multi alţii, nume ce au devenit sinonime cu noua formulă de mini spectacol.  

Spectacolul muzical cunoaşte şi el o amplă revigorare, atât prin preluarea unor 
spectacole de revistă sau cabaret din repertoriul internaţional, cât şi prin punerea în scenă a 
unor producţii locale indigene sau realizarea unor mix-uri între acestea. Revin pe scenă 
spectacolele de cabaret, de revistăşi concertele care rememorează muzicienii şi muzica anilor 
1950-1970. 

Creşterea rolului dansului contemporan şi al teatrului fizic40 (în sensul cel mai larg), 
forme noi, pe cât de dinamice pe atât de independente, duc la înfiinţarea unor trupe noi, cele 
mai reprezentative fiind considerate: Jazz Art, Magnet Theatre, The First Physical Theatre 

                                                      

40 Teatrul fizic - termen folosit de Gary Gordon; subliniază fizicalitatea actorilor în detrimentul 
realismului, povestea fiind dansată mai mult decât jucată. 
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Company, The Physical Joint, ce vor introduce nume proeminente cum ar fi Gary Gordon41, 
Jenny Reznik42, Mark Fleischman43, Jay Pather44, Samantha Pienaar45, Andrew Buckland46, Bheki 
Mkwane47 şi mulţi alţii. 

 

        Gary Gordon – First Physical Theatre 
 

Teatrul, ca organism cultural, a cunoscut şi el 
mari mutaţii. De la marile companii teatralea 
evoluat spre teatre independente, de dimensiuni 
rezonabile, viabile din punct de vedere economic, 
capabile să dezvolte în afară de actul de culturăşi 
activităţi comerciale, de la simplele activităţi 
culinare, la proiecte vizând realizarea de reclame 
comerciale sau chiar a teatrului industrial. În acest 
context câştigă teren „Barnyard-urile”, dar şi companiile ambulante (Teatrul de Turneu) sau 
festivalurile organizate cu diferite scopuri şi în diferite locaţii. 

Tot mai multe teatre au acceptat titlul şi rolul de „teatru universitar”, nu neapărat 
din dorinţa ori din necesitatea de a aduce pe piaţa forţei de muncă noi actori, ci din dorinţa 
de a dezvolta abilităţi de comportament şi comunicare unor categorii importante de 
specialiaşti: manageri, jurişti (avocaţi, magistraţi), funcţionari în domeniul relaţiilor publice 
şi mass-media etc. 

Opţiunea de a crea spectacole folosind ca bază teme, în loc de texte publicate, 
începute în condiţiile de apartheid ca un mijloc de a da voce maselor, acum devine o 
modalitate de supravieţuire într-un moment în care moneda Africii de Sud a scăzut la valori 
sumbre, făcând plata drepturilor de autor pentru piesele internaţionale imposibil de plătit. 
Avantajul a constat în creşterea accentului pe problemele locale. Dezavantajul l-a constituit o 
încredere prea mare în modele locale foarte vechi, în detrimentul accesului la cele noi 
europene şi americane. 

Un rol extrem de important în viaţa culturală a Africii de Sud îl joacă cele circa 30 de 

festivaluri de arte cuprinse în calendarul anual, ajutând la formarea repertoriului noului 

                                                      

41 Gary Gordon - întemeietorul şi directorul artistic al teatrului „First Physical Theatre”. 
42 Jenny Reznik - întemeietoarea teatrului „Magnet” cu sediul în regiunea Eastern Cape. 
43 Mark Fleischman - diractor artistic al teatrului „Magnet”. 
44 Jay Pather - coregraf care trăieşte în oraşul Durban. 
45 Samantha Pienaar - înfiinţează în Stellenbosch, South Africa, „Contact Improvization” care combină 

dans – sport – arte marţiale şi arta meditaţiei în coregrafiile realizate. 
46 Andrew Buckland - actor emerit, cunoscut pentru introducerea tehnicilor folosite în mimă. 
47 Bheki Mkwane - actor şi regizor care, împreună cu Ellis Pearson, aleg temele de pe prima pagină a 

ziarelor şi le transformă în spectacole. 
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sezon teatral, precum şi la apriţia formelor specifice de teatru jucate după anul 1990 (a se 
vedea, ca exemplu, Van Graan şi Du Plessis, 1998, 2001). 

 

Mike van Graan 
 

În încheiere, se poate afirma că avem de a 
face cu o perioadă în care teatrul sud-african a intrat 
în procesul de reinventare pentru noul mileniu, 
aparent slab finanţat, subevaluat şi structurat la 
întâmplare, dar dinamic, concludent şi extrem de 
creativ. După oscilaţii repetate şi exagerări, într-un 
sens sau celălat, teatrul din Africa de Sud şi-a găsit 
echilibrul între clasic şi modern, între spectatorul 
educat şi cel în căutare de divertisment, între rase, 

religii şi culturi diferite, reuşind să devină sustenabil pe plan intern şi un model de 
dezvoltare pe plan internațional. 
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Dr. Diana Cupşa este în prezent profesor de scenografie, Șeful programului de Masterat în Design, 
la Universitatea Tulane din oraşul New Orleans, statul Louisiana, SUA începând cu anul 2003. 
Anterior a predat la următoarele universități: UNATC „I.L. Caragiale” București, Universitatea 
„Rhodes” din Grahamstown, Africa de Sud, „College of Charleston” din Charleston, Carolina de Sud 
și Universitatea „Wesleyan” din Middletown, CT. Activitatea Dianei include o gamă largă de 
decoruri și costume realizate pentru teatru, film și televiziune, precum și colaborări cu regizori bine-
cunoscuți pe scenele profesionale din Europa, Africa și SUA. Recipient a două premii FNB „Vita 
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Award” din Africa de Sud și, de asemenea, premiul presei la „Festivalul de la Oradea”, în timp ce 
lucrările ei sunt expuse la expozițiile internaționale „Prague Quadrennial” și „World Stage Design”. 
Este autorul cărții cu titlul: „Teatrul în Republica Sud Africană” publicată recent în București, 
România.  
 

Diana Cupşa, Ph.D. is an Associate Professor of Scenic Design and Head of the MFA Design 
Program at the Tulane’s Department of Theatre and Dance. Shejoined „Tulane University” in the 
Fall of 2003. Diana has been on the faculties at the National University of Theatre and Film „I.L. 
Caragiale” in Bucharest, Romania; „Rhodes University” in Grahamstown, South Africa; „College of 
Charleston” in Charleston, SC, and „Wesleyan University” in Middletown, CT. Diana’s work has 
covered a broad range of set and costume design for theatre, film and television working with respected 
directors on well known professional stages in Europe, Africa and the US. She is a two-time recipient 
of the South African’s FNB „Vita Award” and also the Romanian’s „Oradea Grand Award” while her 
designs are displayed at the „Prague Quadrennial” and the „World Stage Design” exhibitions. She is 
the author of the book titled: „Theatre in the Republic of South Africa” published recently in 
Bucharest, Romania.  
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Abstract: The article contains an analysis of dramaturgy during 
the period of 60-80's of XX century and highlights on essential 
ideas and subjects approached by Italian authors: from 
Pirandello’s successors and epigones of bourgeois theater, to a new 
taking off group of play-writers, hard to put them under the same 
label. Patroni Griffi finds themes and transforms them into 
explosive parabolas, Aldo Nicolay – searching for balance between 
themes and variety of styles, Massimo Dursi pays special 
attention towards characters and historic-mystical subjects, Giovanni Testori places himse
Pirandello frame of themes, but trying to get out of it, Natalia Ginsbourg
harshness, showing well delimited dramatic technique, and Roberto Lerice 
bourgeois couple, crisis of values, of character acqui
The authors of article comes to the conclusion that in this period a new drama quick evolution is
noticed, that the Italian playwriters are engaged to bring on stag
political and moral) and themes and ideas are presenting a crisis of values of consumerist society.
Keywords: dramaturgy, themes and original ideas, styles, characters, experimental theater, moral and 
physiological aspects. 
 
 
 Teatrul italian din anii ‘60-’70 ai sec. XX relev
moderne din această perioadă. Ne referim la rolul autorului în evenimentul teatral, evolu
rapidă spre crearea unei noi concepții dramatice, deplasarea interesului dramaturgului de la 
teatrul „tradițional” spre cel „experimental”, capacitatea de a reflecta tematici 
originale. Aici venim cu câteva considerații asupra operei dramatice a lui 
Griffi, care găsește în cronică temele pentru a le transpune în scen
„parabole” explozive. În operele sale, autorul
aspectele psihologice, folosind un limbaj crud, antiliterar, deseori violent 
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I IDEI ORIGINALE ÎN DRAMA ITALIANĂ 

(anii ’60-’70) 

The article contains an analysis of dramaturgy during 
80's of XX century and highlights on essential 

ideas and subjects approached by Italian authors: from 
s successors and epigones of bourgeois theater, to a new 

writers, hard to put them under the same 
iffi finds themes and transforms them into 

searching for balance between 
themes and variety of styles, Massimo Dursi pays special 

mystical subjects, Giovanni Testori places himself in a 
Pirandello frame of themes, but trying to get out of it, Natalia Ginsbourg- an author of classical 
harshness, showing well delimited dramatic technique, and Roberto Lerice – interested of small 
bourgeois couple, crisis of values, of character acquiring the dimension of loneliness, fear and horror. 
The authors of article comes to the conclusion that in this period a new drama quick evolution is 

writers are engaged to bring on stage a reality in transformation (social, 
political and moral) and themes and ideas are presenting a crisis of values of consumerist society. 

dramaturgy, themes and original ideas, styles, characters, experimental theater, moral and 

70 ai sec. XX relevă diversitatea dramaturgiei italiene 
. Ne referim la rolul autorului în evenimentul teatral, evoluția 

ii dramatice, deplasarea interesului dramaturgului de la 
ional” spre cel „experimental”, capacitatea de a reflecta tematici și idei 

ii asupra operei dramatice a lui Giuseppe Patroni 

temele pentru a le transpune în scenă, transformându-le în 
„parabole” explozive. În operele sale, autorul-regizor, originar din Napoli, pune în evidență 
aspectele psihologice, folosind un limbaj crud, antiliterar, deseori violent și vulgar. Toate 
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dramele lui „nefericite” cuprind nenumărate aluzii, în care pot fi recunoscute sugestii din 
teatrul eduardian, proiectate cu naturalețea „părinților-ruzantieni”, și care pun în evidență 
un sentiment contradictoriu: dragostea – ura. 

Istoriile pe care le prezintă Patroni Griffi sunt mereu istorii de adnotare, fixate pe 
personaje ce au în comun un caracter de marginalizare subită, de viață acceptată, uneori 
respinsă. Teatrul lui se naște dintr-o atenție lucidă față de cronică, fără tentative sociologice și 
moraliste, în care alternează două filoane poetice: unul este legat de specificul napolitan, ca 
un fapt existențial și cultural, altul mizează pe reprezentarea sentimentelor într-o lume 
burgheză. 

În cazul lui Massimo Dursi, observăm o atenție deosebită față de personaje și fabule 
istorico-mistice (La giastra, Bertolo a corte, Fantasmi in cantina, Il tumulto dei Ciompi), care 
servesc ca punct de plecare, propuse în stilul teatrului popular, de o bogăție lexicală 
extraordinară, cu o atmosferă misterioasă, cu stratificări psihologice, unde este posibil să 
citești direct în inima oamenilor, să întâlnești personaje stendhaliene. 

O nouă integrare în teatrul italian și o nouă încercare, ce se plasează în cadrul ariei 
unei tematici pirandelliene (La morte, Un quadro), dar care relevă o tentativă de a ieși din ea, 
propunând un mesaj tulburat de pietatea creștină, reprezintă textele dramatice ale lui 
Giovanni Testori. Ele conțin un mediu și personaje populare, în care prefigurează, deja, 
alegerea unui spațiu scenic ce servește drept un loc posibil de întâlnire a schemelor 
ideologice, a temelor și motivelor cu cercetări psihologice și religioase, într-o dimensiune 
misterioasă, atemporală. Vitalitatea pasionalăși tragică a unor „umili” de periferie reprezintă 
anxietatea creativă a autorului. Drama protagonistelor, femei curajoase și disperate, constă în 
faptul că ele nu reușesc să trăiască în afara unei iubiri totale, pasiunea extremă ducându-le la 
autodistrugere, atunci când nu sunt capabile să accepte starea umilă, catolicăși naturală a 
familiei (Arialda, La monaca di Monza). 

Trilogia Ambleto, Macbettoşi Edipus relevează într-o formă explicită o dimensiune 
scandaloasă în afara timpului, recurgând la un limbaj magmatic, multidialectal, foarte 
expresiv, dar care ajunge la blasfemie. 

Teatrul lui Franco Brusati prezintă interes datorită unor dialoguri foarte rafinate și 
priceperii autorului de a povesti situații legate de viața burgheziei, ajungând să-i analizeze 
gândurile cele mai ascunse. El relevă o societate lipsită de orice valoare morală în piesa Il 
benessere, prezentând o frescă din mediul caselor de modă, corupt și frivol. Cu Pietà di 
novembre, dramaturgul trece de la mediul familial la marile evenimente ale istoriei 
contemporane, găsind un echilibru perfect între invenție și istorie, datorită unei gândiri 
mature și a unui limbaj foarte consistent. Pornește de la un personaj public, creând o imagine 
a unei persoane rătăcite, cu ambiții greșite, frustrate, rebele şi narcisiste, un antierou real al 
timpurilor noastre, Lee Harvey Oswald, presupusul ucigaș al preşedintelui Kennedy, care 
ajunge să asasineze o personalitate faimoasă, pentru a intra în istorie. 
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Aldo Nicolay pornește de la cuvântul simbolist, ajunge la ancheta neorealistă, se 
mișcă între teatrul absurdului şi „comedia-conversație”, urmărind linii fundamentale care îi 
aparțin numai lui. Opele sale reflectă anumite perioade din viața contemporană a Italiei şi 
pot fi citite în cheie istorică: rezistența, reconstrucția, dezvoltarea economică, protestele 
studențeşti. O altă cheie de citire este cea sociologică: piesele oglindesc oscilațiile micii 
burghezii din nordul Italiei, de la o condiție semiproletară la emanciparea eticăşi intelectuală. 
Il soldato Piccico, o piesă interzisă de cenzura italiană, a avut un mare succes la publicul 
internațional şi reprezintă cel mai important punct de contact al autorului cu neorealismul 
narativ și cinematografic, având un caracter social şi de protest. 

Comedia Ricci di mare constituie un moment important spre soluția utopico-
sentimentală a conflictelor. Un prim exemplu de „teatru de cameră”, care va avea o realizare 
importantă, din punct de vedere tehnic şi psihologic, este opera Il pendolo; absurdul şi 
cruzimea predomină în schimb în piesa Cordone ombelicale. În unele opere Nicolay reușește să 
reunească tendința crepusculară cu un neorealism autentic, purificându-se într-o vivacitate 
de accente, într-o dezvoltare psihologică teatralăşi exemplară, demonstrând că este un autor 
ataşat valorilor vieții. O altă imagine a lui Aldo Nicolay este aceea a unui autor al morții 
uşoare, al umbrelor în care se condamnă gesturile sentimentale sau al întâmplărilor ridicole 
din viața cotidiană burgheză. 

Natalia Ginsburg a abordat, cu mult interes, problema limbii folosite în piesele ei: 
„limba noastră scrisă este cu totul alta decât cea vorbită... Trebuie să căutăm o limbă vorbită, 
dar nu una dialectală, ci una în care toate dialectele să se întâlnească, să se amestece şi să 
dispară... După aceea vom încerca, eventual, să scriem nişte piese de teatru.” Natalia 
Ginsburg a subliniat întodeauna predilecţia sa pentru autorul Harold Pinter şi motivele sunt 
evidente. Piesele lui Pinter sunt scrise într-o limbă engleză uzuală, funcţională, reală, vorbită, 
într-adevăr, de clasa mijlocie din ţara lui.  
 Piesa Ti ho sposato per allegria a fost scrisă într-un moment de seninătate şi de 
încredere în viaţă. Opera vine să apere o tinereţe puternică, dar absurdă în alegerile ei. 
Protagonista, Giulia, trăieşte o viaţă precară, dar intensă, însă fără curajul pe care l-a avut 
generaţia scriitoarei, care a participat la dureroase întâmplări istorice şi umane. Este vorba 
despre tinereţea unei generaţii fără istorie şi fără părinţi spirituali.  
 Natalia Ginsburg este un autor de rigoare clasică. Stilul ei amintește de marile drame 
ale clasicismului francez, de tragedia predestinată a lui Corneille, de dialogul cu structură 
monologată al lui Racine. Microcosmosul teatral al lui Ginsburg este organizat aprioric: eroii 
săi sunt fără calităţi şi ajung într-un loc oarecare, pentru că au urmărit mirajul personal al 
progresului social şi economic.  
 Casa aproape nemobilată a perechilor de tineri din Ti ho sposato per allegria reprezintă 
porţiunea unei lumi limitate, indiferente şi leneşe, cu care degeaba încerci să te confrunţi 
(lumea în care trăiesc celelalte persoane).  
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 Aceeaşi relevanță simbolică o are și casa burgheză neutră, cu pereţi uniformi, unde 
locuieşte avocatul din Fragole e panna, o casă urâtă, îngustă, sufocantă, unde un bărbat şi o 
femeie din piesa Dialogo, se înghesuie pe un pat de lemn ros de molii, sau o casă bătrână cu o 
uriaşă sobă, o sobă prea mare, apăsătoare, care doar în aparenţă este călduroasă, în realitate, 
ea apasă conştiinţa bolnavăşi adormită din piesa La porta sbagliata.  
 De la case, autoarea trece la descrierea unei odăi, a unui spaţiu gri, un fel de buncăr, 
şi a unei bucătării fără chiuvetă, fără perdele la fereastră, rece, cu frigiderul defect, unde se 
stinge posibilitatea de comunicare dintre oameni, pentru că reprezintă un loc de şedere 
obligatorie. În această odaie locuieşte cuplul, deja despărţit, din piesa Paese di mare. 

În alte opere din teatrul lui Ginsburg interiorul sufocant pare să disparăşi atunci 
rămâne numai cuvântul gol, ca un ton disociat şi incoerent al frazelor pronunţate de un mic 
burghez, mormăite în receptorul unui telefon, într-un oraş necunoscut. Firul telefonului este 
lung şi încâlcit. El mătură podeaua şi pare a fi coada monstruoasă a unui şarpe. 

Parruca, scrisă în 1971, un pretext neînsemnat, o travestire a angoasei burgheziei, este 
o premisă a sfârşitului activităţii dramaturgice a autorului. Ilaritatea programată a 
convenţiilor sociale dispare din opera dramatică a Nataliei Ginsburg. Teatrul ei ce închide cu 
o tăcere îngrijorătoare a neointimismului. Angoasa este ca o curte, unde nimeni nu poate să 
arunce privirea, unde un personaj, în acelaşi timp înnebunit şi stins, aleargă disperat, fără să 
reuşească să depăşească limitele izolării. 

În câteva piese, ca de pildă L’inserzione şi La secretaria, este dezvoltată tema 
singurătăţii feminine. Totuşi, intensitatea sentimentelor foarte bine conturate în anumite 
momente ale pieselor, nu rezistă de-a lungul dramelor şi se topeşte în ceva efemer, de o 
construcție modestă. Lipseşte consistenţa personajului, analiza psihologicăşi descoperirea 
unei umanităţi secrete. 

Unii critici au încercat să găsească unele analogii tonale şi asemănări de accente, 
eventual apelând la Cehov. În schimb, notele caracteristice pozitive ale operei ei se regăsesc 
într-o tehnică dramatică bine delimitatăşi clară, în capacitatea ei de a suspenda şi de a 
fracţiona discursul, permanent tăiat într-o manieră evidentă.Cu alte cuvinte, Natalia 
Ginsburg foloseşte un limbaj real şi concret, însă acest limbaj se referă la o altă realitate, la o 
realitate ascunsă în culise, unica realitate în care personajele ei trăiesc.  
 După părerea unor critici (părerea globală despre N. Ginsburg), „teatrul ei este un 
teatru realizat ca un exerciţiu matematic, o transcriere într-un mod nou şi neobişnuit a 
temelor, deja dezvoltate în operele ei literare. Este un joc de meserie, o întrecere cu ea însăşi.” 

În centrul atenției întregului teatru al lui Lerici stă cuplul mic-burghez. Autorul 
cercetează criza valorilor, care reprezintă argumentul dominant din dramaturgia lui. La 
prima vedere, cuplurile lui Lerici se prezintă foarte bine: nu dau impresia că au griji 
economice deosebite, se îmbracă elegant, conversează dezinvolt, pot dispune de personal de 
serviciu. Viața lor este foarte stabilă în lumea în care trăiesc, ei sunt siguri pe propriile forţe şi 
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pe propriile privilegii. La un moment dat, însă, se nasc dubiile, în timpul unor evenimente 
ocazionale: o masă luată împreună, un joc de societate sau o misterioasă anchetă, condusă de 
puteri misterioase. 

În împrejurări misterioase, așa cum se întâmplă în unele drame ale lui Ugo Betti, 
începe comedia Materiale per sei personaggi. Încetul cu încetul, în spatele măştilor sociale, 
apare sterilitatea pretenţioasă a oamenilor. Soliditatea lor era doar aparentă, rădăcinile intrau 
într-un pământ lunecos. Încep neînţelegerile, certurile, scenele de gelozie, ciocnirile, frânate 
cu greu de buna creştere. Aceste momente alternează cu altele, de împăcare, sub semnul 
unui erotism obosit, şi se termină într-un gol care capătă dimensiunile singurătăţii, fricii, 
erorii, sterilităţii. Astfel, apar la suprafaţă frustrările, ambiţiile nemotivate, decepţiile, 
prejudecăţile, banalităţile şi sentimentele retorice. De fiecare dată, chiar atunci când piesa se 
desfăşoară într-un context temporal precis, ca în Educazione parlamentaria, asistăm la un 
spectacol care este în afara istoriei. Personajele lui Lerici trăiesc pe scenă o existenţă 
bidimensională. Ele se mişcă în cadrul unor evenimente, fără să le poată înţelege şi fără să 
poată acţiona pentru a le modifica. Ele se învârt în jurul lor, căutând permanent un punct de 
sprijin, un sfârşit solid, care va putea să le elibereze de dubiile lor, de nesiguranţele lor, de o 
frică mai mult sau mai puţin mărturisită. Personajele nu ajung niciodată la un nivel de 
înţelegere lucidă, nici atunci când încep să critice aspru simbolurile vechii orânduiri, precum 
amoralitatea „capului” familiei, obiceiurile sexuale, limbajul aparent respectuos pentru 
valorile tradiţionale.  
 Am putea spune că ele sunt nişte victime patetice, dacă Lerici nu ar reuşi să le 
răstoarne şi să le transforme în nişte măşti anonime, lipsite de demnitate. Autorul pare să 
interzică spectatorului orice proces de identificare cu personajele pieselor lui. În acelaşi timp, 
el oferă o interesantă analiză sociologică care permite să fie văzute mai bine din interiorul 
lor.  
 Drama lui Lerici este o operă de denunţare, el râde de situaţiile reprezentate, 
demaschează personajele, dar, în acelaşi timp fiind obsedat de situaţii, participă la neputinţa 
acestora.  
 Lerici priveşte perechea într-o manieră ambivalentă. În Un fatto di assassinio, obiectul 
cercetării este mafia – ca boală mortală a unei colectivităţi, care produce consecinţe negative 
ce ating chiar persoanele chemate să o judeceşi care, în momentul când intră în contact cu ea, 
pierd capacitatea de a se exprima coerent.  
 Educazione parlamentaria este cea mai bună piesă a lui Lerici. Se vorbeşte despre clasa 
politică italiană, din perioada unităţii până la primul război mondial, pentru a sublinia 
ipocriziile şi moralismele ei, un conservatorism exagerat, un reformism verbal, un joc cinic, 
făcut pe pielea cetăţenilor. Împotriva acestor ţinte Lerici loveşte cu arma grotescului.  
 În structura dramatică a operelor lui Lerici găsim un ritual care domină aproape toate 
piesele: tribunalul din Un fatto din assassinio, ancheta din Materiale per sei personaggi, 
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dezbaterea politică din L’educazione parlamentaria, masa împodobită din Pranzo di famiglia. 
Personajele, schematizate şi anonime sunt sacerdotele acestor ritualuri. Prezenţa 
spectatorului este indispensabilă pentru a justifica prezenţa acestora. Teatrul lui Lerici 
înlocuieşte principiul progresiunii cu principiul acumulării. Situaţia de plecare este 
precizatăşi dilatată, fără ca datele să fie vreodată modificate. Aceste ceremonii halucinante se 
desfăşoară într-o singură dimensiune: aceea a scenei. Limbajul nu este acela al unui dialog, 
personajele lui Lerici nu vorbesc între ele, decât pentru a se înjura. Fiecare dintre ele joacă, 
printr-un monolog, propria lor imbecilitate sau propria disperare ridicolă.  
 Roberto Lerici părăseşte aceste scheme cu opera Diario di Giovanni seduttore. Pentru 
prima dată se poate vorbi de o dramăşi nu de o comedie, în care elementul grotesc este 
înlocuit de o ironie foarte nuanţată. În acelaşi timp, limbajul începe să se normalizeze, 
pierzând multe din caracteristicile lui şi devine instrumentul de exprimare al unui personaj, 
construit în toate nuanţele lui şi, pentru prima dată, prezentat într-o dimensiune psihologică.  

Interesul lui Alberto Moravia pentru dramaturgie este ulterior aceluia pentru 
naraţiune. El şi aici urmează principiile sale filozofice şi culturale, afirmate deja în literatură. 
Pornind de la constatarea imposibilităţii tragediei în cadrul romantismlui, Moravia „a 
debarcat” în teatru, cu perspectiva intrigii, un conflict deosebit în care personajele, simulând 
„pasiuni împinse la gradul extrem” şi „contraste inepuizabile”, mimează în cuvinte, în 
cadrul unor spaţii închise şi sufocante, anumite gesturi irepetabile, asemănătoare cu ale 
eroilor antici. 

Iată de ce teatrul lui, care are o desfăşurare grotescă, preferă travestirea (titlul unei 
opere teatrale este Macherata); prefăcătoria (alt text teatral este intitulat La vita è gioco, „teatru 
în teatru” (cum este Il dio Kurt). Aşadar, primul contact cu teatrul Moravia l-a avut când a 
scris Beatrice Cenci în 1957, o tragedie istorică în care scriitorul a impus o versiune personală 
referitor la cazurile ce i s-au întâmplat unei fetişcane romane, o versiune personală a 
renaşterii papale, văzută în culori „respingătoare” şi „mizerabile”. 

Dar adevărata stagiune teatrală va sosi pentru Moravia atunci când el se va apropia 
de compoziţia L’attenzioneşi de aceea a povestirilor Una cosa è una cosaşi Il paradiso. 

Atunci când scrie deja La noia, în 1960, Moravia se confesează că totul este superfluu, 
cu excepţia a ceea ce zic personajele. El se gândește dacă mai are sens să scrie romane și 
consideră că la o anumită vârstă omul capătă o capacitate de abstracţiune majoră, că 
sensurile se răcesc şi că mintea devine din ce în ce mai subtilă. Este convins de faptul că 
stăpânește calităţile necesare pentru a scrie teatru.  

Proiectul lui constă în ideea că teatrul trebuie să fie investit cu o problematică 
filozofică, foarte rafinată, că aici este locul de discuţii şi de confruntare între idee şi realitate. 
În ce mod a realizat autorul aceste idei în textele dramatice? Şi care a fost viaţa teatrală a 
textelor lui?  
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 Il mondo è quello che è a fost reprezentată la Festivalul de Teatru Contemporan din 
Venezia din anul 1966 (regia Gianfranco De Bosio). Urmează Il dio Kurt (care, în regia lui 
Antonio Calendo, în 1968, a avut succes la Aquila, Roma şi Milano); apoi La vita è gioco (regia 
Dacia Maraini), în teatrul Valle din Roma, în 1970. Dar, fiecare debut a fost însoţit de 
tentative dificile sau chiar de refuzuri. De ce? 

Critica teatrală italiană susține că teatrul lui Moravia este un teatru „zgârcit” în soluţii 
de spectacol, că este un teatru „de cuvinte”, dar în care cuvântul este descărcat de orice 
sugestie liricăşi oferit unei exemplificări logice şi dialectale, că depinde de viziunea 
observatorului. Dezbaterile despre calitatea textelor teatrale ale lui Moravia rămân deschise 
şi în prezent. 

Alberto Moravia, după cele două experienţe cu La macherataşi Beatrice Cenci, a luat 
calea unui teatru de mari ambiţii ideologice. Este vorba de drama Il Dio Kurt, în care „teatrul 
în teatru” se conjugă cu nazismul şi cu sugestiile din teatrul grec. 

Textele dramatice ale lui Moravia prezintă o ambianţă realistă superficială, pe care o 
ascund şi se abat de la ea pentru a o prezenta apoi din nou - un sistem complex de aparenţe 
false, de relaţii de speculă între personaje, un sistem care poate fi perceput în termeni de joc. 
Dar este vorba despre un joc condus de o tehnică strălucită, de un limbaj uscat şi precis, în 
care îşi face prezenţa dubiul, un dubiu filozofic şi existenţial.  

Anii ‘60-’70 ai sec. XX au fost, pentru autorii italieni, extrem de dificili, deoarece era 
pus sub semnul întrebării rolul acestora în evenimentul teatral de către hegemonia 
regizorului, de afirmarea teatrului politic, influențat de Brecht, dar și de interesul pentru 
dramaturgia clasică. Cu toate aceste fenomene, se conturează o proprie și adevărată 
„imagine” a autorului, se creează noi concepții dramatice, autorii sunt într-o căutare 
permanentă a unor teme și idei originale. Sunt ani de transformare, de evoluție rapidă spre o 
nouă dramaturgie, care deja se conturase în spațiul european și american, și care se 
îndepărtează tot mai mult de „teatrul de cuvânt”. În aceste condiții, autorii italieni găsesc 
forțe să reacționeze adecvat și să găsească un raport fecund între scenăși public. 
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Abstract: The method of The Concept developed by Professor 
Ion Cojar starts from the statement of the Romanian 
philosopher Stephane Lupasco: „The concept is the essential 
fabric of the soul”. The great acting Professor Ion Cojar 
considers that, assumed by the actor, „the concept is the 
founding principle of the new person”. By bringing into 
present, on stage, one of the unknown, but possible, SELVES 
appears the genuine character, authentically. Also, the actor 
becomes self-aware, empathetic, good communicator, holder of 
a set of attitudes and skills (in accordance with its concept) 
that is able to use in various everyday situations. 
Keywords: the art of acting, acting method, Concept exercise, acting principles, unity in diversity, 
theatre pedagogy.   
 
 

În lucrarea sa O poetică a artei actorului, profesorul Cojar porneşte de la principiile 
stanislavskiene şi susţine teza: „Arta actorului e un mod de a gândi. Arta actorului este în 

primul rând un mecanism logic specific.”1 Acest mecanism îi permite actorului să opereze cu 
două identităţi, fără a o favoriza pe una dintre ele, fără a se lăsa copleşit de una dintre ele. 
Prin prisma studierii artei actorului în scopul dezvoltării personale, direcţia pe care se înscrie 
Cojar aduce o şi mai mare clarificare în anumite zone atinse de modelul stanislavskian. 
Modul de a gândi este o caracteristică individuală definitorie ce poate fi însă modelată. În 
specificitatea fenonenului numit arta actorului, modelarea aceasta are loc prin scoaterea din 
ascundere a celorlalți posibili din sine. „Nu e aici vorba de «dedublare» (în sens paranormal), 
ci pur şi simplu de actualizare a unei variante potenţiale, virtuale a propriei 

                                                           
1 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ediţia a III-a, editura Paideia, Buc, 1999, p. 39 
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persoane.”Această variantă potenţialăeste altul şi acelaşi totodată pentru cel care îşi dezvoltă 
modul de a gândi, mecanismul logic specific.  

Individul care îşi însuşeşte acest mecanism de gândire la cursurile de arta actorului 
va reuşi să găsească în sine caracteristici, variante ale sinelui, potrivite cu toate rolurile 
sociale pe care le are de jucat, fără să se mascheze total, fără să se ascundă în spatele măştii, 
fără să se uite pe sine şi fără să-şi piardă autenticitatea. Dimpotrivă, el va găsi soluţia de a se 
manifesta pe sine în rol, în mască, de a-şi păstra propria persoană, actualizându-i numai 
multiplele variante potenţiale. Conform profesorului Cojar, teatrul şi mai cu seamă arta 
actorului constituie o adevăratăşcoală de iniţiere în tainele dublului şi ale multiplicităţii 
alterităţilor ce stau în ascundere în străfundurile enigmatice şi contradictorii ale naturii 
umane. Astfel încât rolul (teatral sau social) nu duce la ascunderea, ci, dimpotrivă, la 
revelarea fiinţei autentice în complexitatea ei. Astfel, prin asumarea mecanismului logic 
specific duplicitatea se transformă în multiplicitate, falsul în autentic, iar tensiunea generată 
de constrângerea socialăeste înlocuită de confortul libertăţii de exprimare nou descoperite. 

Un aspect interesant ce ţine de acceptarea alterităţilor ce stau în ascundere este 
surprins de Simone Weil: „a iubi un străin ca pe tine însuţi presupune, în contrapartidă a te 
iubi pe tine însuţi ca pe un străin”. Această capacitate de acceptare totală în paralelism 
perfect: sine - dublu potenţial, nu este posibilă decât prin asimilarea mecanismului logic specific. 
Asimilarea acestui mecanism se realizează în cadrul atelierului de arta actorului, unde, de la 
ideea abstractă se trece la practică, iar prin practică se formează deprinderi, se formează noul 
mod de gândire. 

Metoda pe care actorii o folosesc pentru a-şi antrena modul specific de gândire este 
aceasta: „pornesc de la ei înşişi, de la propria lor identitateşi se străduiesc chiar săşi-o 
menţină pentu a putea «pipăi» cu simţurile, pentru a judeca cu mintea treazăşi pentru a 
putea simţi cu întregul lor «potenţial de vulnerabilitate» tot ce li s-ar putea întâmpla pe 
parcursul propus de autor […] prin acest procedeu simplu, slujindu-se implicit de ei înşişi,  
geniul actorilor adevăraţi ştie să descopere şi să dezvolte propriul lor subiect. Acesta ni se 
pare a fi paradoxul de adâncime al artei actorului. Calea către celălalt (spre orice «personaj») 
trece prin mine însumi. Numai fiind eu însumi pot fi ceilalţi posibili din mine.”  

În ceea ce priveşte rolul social, „geniul actorului” este echivalent cu „inteligenţa 
emoţională” – de fapt, şi pe scenă lucrurile stau la fel într-o foarte mare măsură. Iubirea faţă 
de celălalt, celălalt care ştiu că sunt obligat să fiu, în anumite circumstanţe, este 
indispensabilă trăirii autentice, vieţuirii pline şi autoconştiente. Dacă urăsc rolul social pe 
care sunt obligat să îl interpretez, este clar că nu i-am găsit nicio asemănare cu mine şi că îl 
port doar ca pe o mască ce mă sufocă. Mă pierd pe mine pe toată perioada în care port 
această mascăşi această povară dublată de pierderea unui timp preţios din timpul limitat al 
existenţei mele se constituie într-o sursă nesecată de anxietate şi frustrare.  Sunt nerăbdător 
să scap de mască, dar sunt obligat să o port, sunt frustrat că îmi pierd timpul în loc să mi-l 
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petrec într-un fel în care să mă regăsesc şi în care să pot avea o comunicare autentică cu 
ceilalţi pe care masca îi ţine departe de mine.  

Păstrându-mă pe mine însumi în rol pot însă să mă exprim, să fiu prezent, să continui 
să exist modificat, dar manifest şi nu ascuns. Pot iubi acest altul la fel ca pe mine însumi, 
deoarece, prin mecanismul logic specific mi se relevă faptul că eu însumi sunt mereu altul, 
complex, multiplu, dar autentic. Mă iubesc pe mine ca pe un străin deoarece accept valoarea 
multiplicităţii şi realitatea faptului că mă redescopăr mereu, iar şi iar, rămânându-mi totuşi 
străin, egal cu mine însumi, dar şi cu celălalt din mine însumi, în faţa instanţei proeminente a 
autoconştientizării – obiectiv educaţional specific artei actorului. Numai fiind eu însumi pot 
fi ceilalţi posibili din mine. Este crezul actorului social dublat de autoconştientizare. Este 
convingerea care sprijină autenticitatea şi dezvoltarea personală autentică.  

Insă, dacă în teatru acest eu însumi al actorului pare mai uşor de identificat, în 
persoana actorului, cu caracteristicile sale şi cu experienţa sa, în viaţa cotidiană acest eu 
însumi este mai greu de definit, de „pipăit”. În teoretizările profesorului Cojar însă, putem 
găsi o metodă de a ajunge la personaj care dezvoltă abilităţi ce pot servi individului uman 
dornic de dezvoltare personală să se autodefinească mai uşor. 

Metoda Conceptului porneşte de la ideea lui Lupasco: „Conceptul este materialul 

esenţial al sufletului”2, citată de Cojar care consideră că, asumat de actor, „conceptul se 
constituie în principiul fondator al noii persoane”3. Astfel, actorul trebuie să extragă mai întâi 
acest concept în care să creadă cu toată fiinţa sa şi în funcţie de care să acţioneze scenic. 
Rezultă de aici că fiecare individ, simplificând la maxim, se dezvoltă în jurul unui concept, 
avand propria „logică intimă specifică”. Învăţând asta despre personaj, elevul-actor află 
totodată acelaşi lucru despre el însuşi; îşi investighează aşadar propria existenţă în căutarea 
motivaţiei esenţiale. Prin metoda conceptului, elevul-actor capătă obişnuinţa de a căuta 
esenţialul pentru a-l transforma în sursă de energie creatoare de viaţă autentică. Dincolo de 
investigarea propusă de Stanislavski, apare astfel o esenţializare a individului uman intrat în 
contact cu arta actorului. Această esenţializare se referă la întoarcerea voită, conştientăa 
omului către semnificativ. „Omul nu mai trăieşte într-un univers pur fizic, el trăieşte într-un 
univers simbolic” – observă Cassirer despre om şi experienţa sa existenţială. „Omul nu mai 
înfruntă realitatea în mod nemijlocit; el nu o poate vedea, cum se spune, faţă în faţă. 
Realitatea fizică pare să se retragă în măsura în care avansează activitatea simbolică a 
omului. În loc să aibă de-a face cu lucrurile înseşi, omul conversează, într-un sens, în mod 
constant cu sine însuşi.”  

Pentru că nu are de ales, omul trebuie să îşi adapteze totalitatea (bio-psiho-fizio-
socio-logică) la această cerinţă auto-impusă umanităţii prin milenii de dezvoltare. Metoda de 

                                                           

2 St. Lupasco, Logica dinamică a contradictoriului, ed. Politică, p. 310 
3 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ediţia a III-a, editura Paideia, Buc, 1999, p. 133 
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auto-evaluare conceptualăa individului uman, împrumutată din arta actorului, se pliază pe 
această realitate de simboluri, la fel de adevăratăşi de neadevărată totodată a existenţei 
cotidiene metabolizate simbolic de către omul simbolizator. Deoarece „omul nu se poate 
sustrage propriei împliniri”, omului îi este dat să se adapteze optim la aceasta, să îşi găsească 
metodele de a fiinţa nu în ciuda, ci în consecinţa dezvoltărilor ce îi sunt proprii. El trebuie, la 
nivel individual, să reuşească să speculeze asupra acestei reţele implementate de înaintaşii 
săi, găsind modalităţi individuale de raportare la o stare de fapt care îl defineşte şi îi 
modelează existenţa.  

A porni de la concept, a-l defini cu exactitate pentru a acţiona în consecinţă – pare a fi 
o modalitate logică într-o lume construită raţional-simbolic, dar este de fapt o raritate pentru 
majoritate să îşi definească sau să încerce măcar o definire a propriei raţiuni de a fi asumate 
la nivel individual. 

Formularea şi asumarea conceptului este sursă de creaţie ce stă la baza acţiunii la 
actorul lui Cojar şi tot astfel, prin asimilarea acestei metode de creare a viului pe scenă, 
elevul-actor îşi însuşeşte o cale spre depăşirea autentică a vieţii fiziologice şi progresul real în 
mediul umanului. Cu sau fără voia noastră, acest mediu omenesc şi fiinţarea umană 
presupun ca premisă imuabilă că omul „trăieşte mai curând în mijlocul unor emoţii 
imaginare, în speranţe şi temeri, în iluzii şi deziluzii, în fanteziile şi visurile sale. «Ceea ce îl 
tulburăşi îl nelinişteşe pe om», spunea Epictet, «nu sunt lucrurile, ci opiniile şi închipuirile 
despre lucruri»”. Omul are nevoie nu numai să se înţeleagă pe sine ca fenomen, nu numai să 
îşi explice propria existenţă ci, mai mult decât atât, are nevoie de un sens, de un scop mai 
înalt al fiinţării, de un motiv care să îl susţinăşi de un Nord spre care să se îndrepte. 
Conceptul însumează toate acestea pentru personaj, iar a pune la baza existenţei personajului 
teatral un concept clar formulat este, pentru cel ce practică această metodă de lucru, totodată 
o lecţie şi o practică în vederea construcţiei personale.  

Apare aşadar provocarea de neevitat a găsirii conceptului existenţial care să ajute 
individul în viaţa sa particulară să acţioneze just şi autointeligibil, cu sens, în lumea 
conceptelor, a simbolurilor şi a valorizărilor de tot felul, care îi definesc mediul şi în ultimă 
instanţă existenţa însăşi. Dincolo de această provocare însă, operarea cu metoda de a pune la 
baza personajului conceptul ce scoate din ascundere alterităţi preexistente latent în individul 
creator acţionează totodatăşi ca exorcism, ca eliberare a unor energii care nu îşi pot găsi 
altminteri numele. „Personajul se iveşte deci ca o şansă existenţială a histrionului, ca o soluţie 
a tensiunii sale, ca un limbaj pentru tot ce era de neexprimat în el. Personajul real ce 
corespunde personajului-«homuncul» din adâncul actorului este o veritabilă descătuşare şi o 
dizolvare a aporiei spirituale în care se găsea acesta. Personajul dramaturgic îl confirmă pe 
actor şi pune la dispoziţia vitalităţii sale, până atunci reprimate, un enorm spaţiu de 
dezvoltare.” 
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Eliminând tot ceea ce îi este străin prin aducerea în actualitate a diferitelor posibilităţi 
pe care le conţine, deşi nu le poate materializa în cadrul unicii existenţe private, elevul-actor 
se curăţă de ceea ce pentru parcursul său individual ar reprezenta un balast, având astfel 
şansa explorării, dar şi a selecţiei, a clarificării şi armonizării sinelui. Posibilităţile multiple pe 
care le duce cu sine pot deveni o povară pentru cel căruia abia dacă îi este permis să se 
manifeste în mod profund şi autentic, iar selecţia pe care o operează individul în viaţa 
cotidiană se bazează deseori pe criterii exterioare. Această potenţială sursă de frustrare se 
transformă pentru elevul-actor în resursă creativă căci, conform profesorului Cojar, „actor 
este cel care actualizează potenţialităţi virtuale latente, din sfera posibilului.”  

Prin metoda aducerii în prezent a unuia dintre EU-rile necunoscute, dar posibile, pe scenă 
apare personajul autentic, în afara scenei se „cerne” personalitatea unui individ conştient de sine, 
empatic, bun comunicator, deţinător al unui set de atitudini şi aptitudini (în conformitate cu propriul 
concept) pe care este capabil să le utilizeze în diferite contexte de viaţă. 
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Abstract: The author analyzes the importance of the emotional 
memory in the performance devising process and brings many 
arguments collected from her practical experience and from the 
written research and work of some of the greatest theater 
practitioners and masters. Because the actor, in his bio-psycho-
social unit has no other gadgets in his creative development 
than his body, spirit and education, he has to pay a great deal of 
attention to each of them. In this complex, the actor`s psyche, 
its inner universe that it is both complex and paradoxical is a 
source for the creative panel and a motor for action. Emotional 
memory plays, thus, a decisive part in the stage development of an actor. 
Keywords: education, theatre pedagogy, acting techniques, actor, memory, feelings, imagination.  

 
       

Se spune că omul devine din ce în ce mai bun, atât în viața personală cât și în cea 
profesională, odată cu înaintarea în vârstă și cu cât acumulează mai multe experiențe. În timp 
ce parcurgem drumul existenței noastre adunăm în cutia cu amintiri milioane de zâmbete, de 
lacrimi, de bucurii, decepții; pe unele le ștergem sau le trimitem în arhivele subconștientului, 
iar pe altele le păstrăm la suprafață tocmai pentru că am avut de învățat de pe urma lor. 
„Impresiile, imaginile, gândurile, emoțiile, mișcările prezente, nu se volatilizează fără a lăsa 
nicio urmă în creier, dimpotrivă, ele se sedimentează, se cristalizează, pentru ca mai apoi să 
fie scoase la lumină și refolosite”4, devenind un element cheie în dezvoltarea vieții psihice și 
conturarea experiențelor trăite de individ, precum și a personalității acestuia. Pentru a 
înțelege și cunoaște lumea, omul operează cu „instrumente” specializate cum ar fi gândirea, 
memoria, imaginația și își creează propriul univers ordonând toate elementele în categorii 
clasificate după propriile valori.  

                                                           

4 Zlate, Mielu, Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan și Mihai Aniței, Manual de psihologie, ed. Aramis 2005 
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Un factor important, determinant, în procesul de clasificare a lucrurilor, indivizilor 
și sentimentelor îl are afectivitatea. Omul reacționează cu întreaga lui ființă la stimulii 
exteriori și interiori, afectivitatea fiind o vibrație organică, psihică și comportamentală, 
manifestându-se ca o tensiune în întregul organism, cu efecte de atracție și de respingere, 
căutare și evitare. Astfel reușim să facem alegeri și să ne orientăm energia asupra lucrurilor 
care ne atrag și ne dau satisfacție devenind implicit subiectivi. Indiferent care sunt motivele 
lui, omul alege în funcție de ce se așteaptă că se va întâmpla, bazându-se pe silogisme simple 
și apelând la memorie (care are înmagazinată deja o bibliotecă informațională, determinând 
opțiunea omului de a retrăi sau nu o experiență similară). Așadar, ne ghidăm alegerile și ne 
clădim personalitatea, încă de la o vârstă fragedă, apelând la memorie și afect. Ne creăm 
punți de legătură între ce s-a întâmplat în trecut, ceea ce am învățat și ceea ce asimilăm „aici 
și acum”, în prezent. Ne folosim de memoria asociativă, reușind astfel să adăugăm 
experiențe și date pe o fundație deja consolidată. Alegerea afectivă a fost 
studiatăîndeaproape de J.L. Moreno, care a descoperit că oamenii își „aleg” colegii de muncă 
sau de distracție în funcție de simpatiile sau antipatiile pe care cei din urmăîi trezesc în 
subiecți. Alegerea exprimă practic destinul omului, de la legăturile amoroase până la cariera 
profesională. Sigmund Freud stabilea două categorii de alegeri afective, fie narcisică, fie 
analitică.5 Cea din urmă se referă la faptul că suntem interesați sau ne place figura cuiva 
pentru că acest lucru de amintește de un membru al familiei sau de o persoană cu care am 
avut relații emoționale puternice. Același lucru face și actorul care readuce în scenăîntreg 
universul său. Se îndrăgostește o dată pe săptămână, la o oră fixă, plânge a doua seară pe 
cineva drag, se ceartă cu partenerul de viață și... multe alte lucruri, apelând la memoria 
afectivăși asociind cu partenerul de scenă oameni iubiți, pierduți sau pe care actorul îi evităîn 
viața de zi cu zi. 

Freud a emis ideea că producțiile artistice reflectă personalitatea autorului lor; nu 
este inventatorul acestei idei, dar are deplină dreptate pentru că produsul creației actorului 
este chiar el, iar „arta actorului se află în raport direct cu ființa, cu ființarea, cu devenirea.”6 
Actorul nu se poate desprinde de cine este el în viața cotidianăși chiar dacă ar încerca să facă 
acest lucru depărtându-se cât mai mult de memoriile și sentimentele sale ar fi asemenea unui 
robot care doar livrează un mesaj asemenea telefonului cu receptor și emițător. 

Denis Diderot, care a trăit în era când omul începea să-și descopere forța gândirii 
spunea că „Cel pe care l-a hărăzit firea comedian nu excelează în arta sa decât atunci când va 
fi dobândit o îndelungă experiență, când ardoarea patimilor se va fi stins, când mintea îi e 
liniștită, iar sufletul, stăpânit.”7 Chiar dacă militează pentru actorul lipsit de implicare 
emoțională, nu exclude sufletul actorului, dar apreciază o „îndelungă experiență”, implicit 
                                                           

5 Anzieu Didier, Chabert Chaterine, Metodele  proiective, ed. Trei, Buc. 2010 
6 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ed. Paideia, Buc. 1999 
7 Diderot, Denis, Paradox despre actor, ed. Nemira, Buc. 2010 
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milioane de amintiri și evenimente trăite în viața de zi cu zi și pe scenă; acestea îi dau forța și 
disciplina de a oferi privitorului doar atât cât trebuie, căci „nu vărsăm lacrimi atunci când ne 
străduim să facem versuri armonioase: acolo unde curg lacrimi, pana cade din mână.” E 
important ca actorul săștie când să acceseze memoria afectivăși la ce intensitate trebuie să se 
întâmple acest lucru. Actorii, ca și oamenii, au nevoie de timp ca să se definească, ca 
evenimentele vieții să-i „sculpteze” și să-și creioneze diverse metode de lucru. Actorul 
devine organic în trăirile sale atunci când fiecare replică „îl costă”... o mărgea de amintire, o 
lacrimă sau un zâmbet, fără ca aceastea să fie... neapărat văzută de spectator. 

Întorcându-mă la procesul de creație scenică, memoria afectivă este un factor care 
trebuie stimulat de creator și manevrat cu sensibilitate și disponibilitate totală, asemenea 
celui care se aruncă cu parapanta spre orizont. Jocul actorului nu poate fi doar rodul 
impulsivității, nu putem apela la memoria afectivă reacționând, de fiecare dată, la fel ca în 
momentul aflării veștii unui deces, de exemplu, cu atitudini diforme și exprimări pasionale; 
de altfel nici în viață acest lucru nu este posibil. Pentru a-și determina corpul să reacționeze la 
„expresiile emoționale”, după cum le numește Tudor Vianu, actorul trebuie să facă apel la 
memoria afectivăîn procesul de construire a momentului dramatic. Mirosul este simțul care 
trezește cel mai puternic, din punct de vedere psihologic, memoria afectivă; simțim o adiere 
și mergem cu gândul la mâncarea bunicii sau la momentul în care, mici fiind, ne îmbrăcam 
cu pijamaua mamei când nu era lângă noi noaptea, pentru ca să-i simțim mirosul. Fiecare om 
are propriul miros și, dacă analizăm în detaliu, asociem aproape fiecare senzație olfactivă cu 
un eveniment, de la cele comune (cum ar fi mirosul de brad pentru Crăciun), până la ziua 
intrării la facultate cu, de exemplu... mirosul ploii. Activarea tuturor canalelor de stimulare, 
nu doar cel olfactic pe care l-am dat exemplu, este o necesitate a existenței artistice. Actorul 
este cel care trebuie săștie să lucreze cu amintirile sale, să le păstreze în „sertare” clare, 
așteptând momentul când va face apel la acestea în funcție de contextul dramatic. Kjerbull-
Petersen8 urmărește felul în care procesul creator se desfășoarăîn sufletul actorului, 
constatând faptul că prima etapă a procesului este cea de asimilare emoțională a rolului. 
Esteticianul român Tudor Vianu completează afirmația spunând că sentimentele la care face 
apel actorul pentru a-și sprijini și coordona jocul fac parte din categoria afectelor periferice.9 

Raportul dintre joc și realitate este mediat afectiv întotdeauna, fie că este vorba de 
jocul copiilor cum spune Jean Piaget10, fie că vorbim despre mijloacele actorului de abordare 
a caracterului dramatic pentru că „Arta, știința și chiar religia nu sunt adesea decât niște 
jocuri serioase” – Jean Chateau11. Lev Vygotsky, în „Psihology of Art”, vorbește despre 

                                                           

8 Kjerbull-Petersen, Lorenz, Psihology of acting, a consideration of its principles as an ART, ed. Deutsche   
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1925 
9 Vianu, Tudor, Scrieri despre teatru, ed. Eminescu, Buc. 1977 
10 Piaget, Jean, Psihologia copilului, ed. Cartier, 2005 
11 Chateau,  Jean, Copilul și jocul,  ed. Didactică și Pedagogică, Buc. 1971 
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legătura dintre ritmurile pe care le auzim în imediata perioadă postnatală și cele care sunt 
folosite în piesele de teatru cu și pentru copii. Introducând copilul în lumea imaginarului, îl 
ajutăm săînțeleagă realitatea mai bine; asemenea actorului care, folosindu-și amintirile, 
sentimentele, asociindu-le cu situații de viață similare acelora prezente în contextul dramatic, 
aplică în scenă principiul elaborat de K.S. Stanislavski „Ce-ar fi dacă ar fi”. Psihologul rus 
Vygotsky afirmă faptul că procesul creativ conștient este direct conectat cu emoțiile și 
procesele cognitive, punând accent pe problematica reproducerii realului prin imaginar, 
apelând la activitățile specific umane. Acesta face o diferențăîntre emoțiile /drama formal / 
în scenă și cea cotidiană, amândouă forme de manifestare sau, aș spune acționare, 
presupunând muncă emoțională.12 

Actorul trebuie să caute, în scenă, motive declanșatoare personale, astfel ca scena să 
aibăîntotdeauna prospețime și adevăr. În procesul de creație al actorului funcționează 
concomitent memoria asociativă și cea afectivă, experiențele vieții anterioare fiind 
întotdeauna însoțite de un bagaj emoțional. „Doar trăirile voastre personale, luate din 
realitate și transpuse în rol, creează viața pe scenă”, spune Stanislavski.13Trebuie făcută, 
totuși, o selecție între amintirile cu potențial scenic și cele „formale, seci”. Așa cum dacă 
rememorăm o experiență trăită în trecutul îndepărtat nu ne mai aducem aminte toate 
detaliile, fiind trecute prin filtrul timpului, dar știm exact care era sentimentul dominant din 
sufletul nostru; în același fel, și actorul folosește doar ceea ce îl interesează pentru contextul 
dramatic, fără a se pierde în detalii personale atractive doar pentru el, căci alegând această 
meserie, omul trebuie să se depărteze de micile lui scopuri cotidiene pentru a fi în slujba 
unui act mult mai puternic decât existența lui telurică. Cel mai bun declanșator pentru creație 
și transformare este surpriza și noutatea temei, dar nu putem spera întotdeauna la un 
accident scenic sau la o nouă situație dramatică, așa cum nici viața nu ne surprinde zilnic. 
Individul creator își cultivă disponibilitatea de a se lăsa surprins și de a înmagazina cât mai 
multe experiențe care pot fi folosite ca motor de pornire în scenă; numai că acestea trebuie 
modelate și transformate prin autocontrol și antrenament, în act artistic. 

Profesorul rus le vorbește actorilor săi (la un moment dat) cu dezamăgire, căci 
aceștia nu au fost capabili să refacă repetiția anterioară, despre faptul că ei trebuie să fie 
capabili să reconstruiască surpriza și emoția de fiecare dată, fără a fi preocupați de imaginea 
lor exterioară sau de părerea mentorului sau spectatorului: „Dacă prima oară ați acționat sub 
imboldul impulsului interior, al sentimentelor, al intuiției, al experienței de viață, astăzi, în 
schimb, ați mers orbește, aproape mecanic, pe cărarea bătătorită. Ați copiat prima repetiție 
reușită, dar nu ați creat o viață nouă, autentică, a zilei de azi. Ați extras material, dar nu din 

                                                           

12 Vygotsky, L.S., The collected works, Ed. Plenum Press London and New York 1971 
13 Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuși, Ed. Nemira, Buc. 2013 
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amintirile voastre de viață, ci din cele teatrale, actoricești.”14 Pe scenă, omul creator trebuie să 
fie conectat cu problematicile prezentului, cu atitudinea generală a publicului, fără a-i da 
foarte multă atenție, dar refăcând traseul gândurilor, fără a fi evident apelul la memoria 
afectivă, adică la trecut; scopul actorului în teatrul dramatic este să reușească să construiască, 
de fiecare dată, realitatea scenică prezentă, ca și cum ar fi pentru prima și ultima dată. Dar, 
cum refacem, după cum spunea profesorul Ion Cojar, traseul evoluției emoționale și fizice al 
personajului, adică a actorului în scenă? Punându-și aceeași întrebare, Mihail Cehov, căuta 
„cheia tezaurului de simțire și pentru puterea de voință”15. De aceea, introduce termenul de 
G.P. (Gest psihologic) al cărui țel este de a influența, de a modela și armoniza întreaga viață 
interioară a actorului cu scopurile și intențiile sale artistice întrucât gândirea analitică nu este 
destul de „imaginativă, e prea rece și abstractă pentru a fi în stare să îndeplinească o muncă 
artistică”16. Teoreticianul pune în valoare puterea gestului ca element declanșator al emoțiilor 
în procesul de cunoaștere a personajului și conturarea evoluției sale psihologice, apelând la 
un traseu al mișcărilor ce funcționează asemenea unui portativ pentru notele muzicale – în 
cazul nostru sentimentele; mintea fiind utilă doar ca evaluator al intuiției creatoare și nu 
trebuie să împiedice efortul creator. Profesorul Ion Cojar a preluat teoria lui Mihail Cehov, 
dar a adaptat-o pentru „a exemplifica sistemul de refacere în arta actorului, precum și 
tehnica de a aplica trăirea și acțiunea reală, fără impact violent real asuprea partenerului.”17 

În repetiție, actorul apelează la memoria afectivă retrăind clipe de o intensitate 
emoțională foarte mare, care l-au modificat atât fizic cât și psihic, dar dacă, de exemplu, 
acesta a fost implicat într-o scenă de luptă corp la corpîn viața personală, redarea exactă a 
acesteia este imposibilăîntrucât acest lucru ar implica atât rănirea sa, cât și a partenerului. 
Actorul recurge astfel atât la rememorarea evenimentelor asemănătoare contextului 
dramatic, își analizează modificările ce se petrec în minte, suflet și corp și își fixează un 
anumit punct clar unde a ajuns, în căutarea sa, raportat la întreaga sa ființă. Acționând astfel, 
pas cu pas, desfăcând scena în micro scene, el își creează un traseu clar și acesta îi va servi 
atât în momentele când nu poate declanşa fluxul emoțional, pentru a nu porni de fiecare dată 
dintr-o poziție neutră cât și pentru a-și păstra controlul corpului și al minții în scenă, fapt ce 
definește profesionalismul.  

Avem cu toții cunoscuți, prieteni care sunt fie predominant introvertiți, fie 
flegmatici etc. Fiecare dintre ei are o viziune și atitudine specifică asupra vieții, vorbește într-
o anumită manieră, are un mers tipic; în scenă, dacă interacționăm cu un astfel de om sau 
suntem un personaj dramatic ale cărui calități le putem asocia cu unul dintre personajele din 
scena vieții, putem vizualiza cu ochii minții felul cum acesta acționează; găsim astfel gesturi 

                                                           

14 idem 
15 Cehov,  Mihail, Despre tehnica artei dramatice, Biblioteca UNATC 
16 Op. cit. 
17 Darie, Bogdana, Curs de Arta Actorului. Improvizația, UNATC Press, Buc. 2015 
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psihologice (G.P.-uri) care reies din experiența personală, ne putem crea material scenic 
ofertant de unde putem pleca în cercetarea noastră. Așadar apropierea de caracterul 
dramatic implică efort intelectual, emoțional și fizic, actul creator nefiind dus la capăt în lipsa 
unuia dintre aceste elemente. 

O tehnică de psihoterapie (terapie AT18) are legătură strânsă cu mecanismele la care 
apelează actorii, de exempluacela al folosirii acelor unui ceas imaginar. Acest exercițiu 
presupune săîți alegi mental un cadru situațional, anumiți oameni cu care interacționezi și un 
sentiment dominant, recreând întreg contextul unei întâmplări deja petrecute. Aflându-se în 
prezent, indivitul creionează fiecare detaliu, cât mai exact, și apoi se concentrează asupra 
emoției care, de cele mai multe ori, nu apare imediat. Așadar, pentru a demara procesul, 
omul își fixeazăîn minte un ceas imaginar, stabilind că la ora 13.00, de exemplu, este 
intensitatea cea mai mică și la 12.00 intensitatea cea mai mare a trăirii; parcurgând treptat 
fiecare oră și crescând odată cu aceasta intensitatea sentimentelor el ajunge la punctul 
culminant, unde începe să analizeze ce i se întâmplă psiho-motric. Acest exercițiu este foarte 
asemănător G.P.-ului, necesită implicarea tuturor proceselor psihice și poate fi un adjuvant 
puternic în declanșarea emoției adevărate în scenă, fiind similar cu exercițiile de memorie 
afectivă pe care le fac studenții pentru a se descărca sau a căuta o anumită atitudine psihică. 
Lee Strasberg descrie cum ar trebui să fie antrenamentul actorului referindu-se și la „munca 
emoțională”19; el susține faptul că, pentru a putea lucra la detaliile tehnice trebuie mai întâi 
lucrat cu emoțiile. Dacă actorul începe să lucreze cu memoria afectivă, cel mai bine este ca 
acesta să meargă cât mai departe în trecut, până în copilărie. Ca și în viață, fiecare acțiune are 
și o reacție/reacțiune, impulsionată emoțional; întrucât omul nu are funcționalitatea unui 
mecanism precis, efectele lucrului cu memoria afectivă nu pot fi preconizate. Actorul, zice 
Strasberg, trebuie să exploreze experiența originală abstract, ca un exercițiu de actorie, 
asemenea celui precizat mai sus, și să fie pregătit pentru orice i se întâmplă. Uneori actorul 
are impresia că nu i se întâmplă nimic cu toate că ochiul exterior vede o întreagă poveste. 
Acest moment trebuie analizat, iar actorul nu poate învăța sau descoperi decât testând de 
fiecare dată aceleași situații sau unele noi, nepermiţându-şi luxul de-a zice: „Nu îmi aduc 
aminte nimic”– asemenea non-actorilor. Odată ce actorul a descoperit o amintire afectivă 
potrivită scenei la care lucrează acesta poate să o aducă în jocul lui.  

Din păcate sau din fericire, actorul trebuie să fie acel neobosit detectiv care 
investighează atât ce se petrece în interiorul ființei lui cât și în întregul univers; deseori fiind 
măcinat de zbateri interioare și paradoxuri greu de înțeles. Nimeni nu a pornit pe un drum 
sau într-o cercetare fără a avea un imbold; acel ceva care îndeamnă actorul înspre altcineva, 
îmbrăcând hainele unui medic, avocat, profesorș.a. este chiar propria lui ființăși bagajul 

                                                           

18 Stewards, Ian; Vann Joines, O nouă introducere în analiza tranzacțională, ed. Mirton, 2004 
19 Hethmon, Robert H., Lee Strasberg at the Actors Studio,  tape recorded sessions, ed. Viking Press, 1996 
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informațional cu care acesta vine. Arta Teatrală, spre deosebire de cea cinematografică, este 
una efemeră, reușind doar să transmită„aici și acum” un mesaj care poate să fie pierdut în 
negura timpului, singurele lucruri care rămân, de fapt, fiind amintirile. Omul, la finalul 
vieții, nu rămâne decât cu amintirile, iar actorul nu poate exista în scenă fără a aduce cu el o 
parte mai mică sau mai mare din ceea ce a fost el, cândva, în trecut. Memoria afectivă are un 
rol esențial în procesul de creație artistică și închei prin a aminti de un sfat dat actorilor de 
Stanislavski: „Încercați ca în voi să se nască de fiecare dată o nouă inspirație, mai proaspătă, 
predestinată zilei de azi. Nu-i nimic dacă e mai slabă decât cea de ieri. E bine că aparține zilei 
de azi, că e naturală, că a ieșit de la sine din ascunzătoare pentru o clipăși căvă luminează 
creația. Și, în afară de asta, cine stabilește care dintre momentele creației de inspirație 
autentică sunt mai bune sau mai rele? Fiecare este minunat în felul lui, fie și pentru faptul că 
este inspirație.”20 Singura mare avere a actorului este ceea ce doar el poate cântări și evalua, 
sentimentele și amintirile pe care le-a creat împreună cu apropiații săi, fiind liber, neîncătușat 
de prejudecăți, asemenea unui copil care își construiește acum amintirea primilor pași cu 
senzațiile de frică, bucurie și extaz. 
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Abstract: The author discusses the importance of 
creativity in the art of acting, detailing the types and 
forms under which it is analyzed by the field of 
psychology. Considered to be an ability specific to the 
labour of artistic creation, creativity needs to be developed 
since childhood, which is impossible to achieve in the 
presence of certain blocks caused by various 
circumstances. This paper points out the ways in which inhibition may manifest itself, as well as ways 
through which it can be fought against.   
Keywords: education, theatre pedagogy, acting techniques, actor, creativity, spontaneity, block, 
conformism, novelty.   
 

 

Creativitatea este un dar neprețuit al individului. În lipsa ei, evoluția omenirii ar fi 
avut un parcurs linear și cu siguranță momentul prezent s-ar fi manifestat într-o formă mult 
mai brută. Edward de Bono susține această idee, considerând că„fărăîndoială, creativitatea 
este cea mai importantă dintre resursele umane. Fără creativitate, nu ar exista progres și am 
repeta continuu aceleași modele.”21 Conceptul de creativitate este investigat abia în 1937 de 
către G.W. Allport, urmând ca după anii 1950 să devină subiect de interes pentru lumea 
psihologiei și nu numai. Inițial, creativitatea era considerată o caracteristică specifică 
oamenilor de geniu din științăși artiștilor; după cel de-Al Doilea Război Mondial, specialiștii 
o identificau atât la copilul care se joacă, cât și la artist și inventator22; iar în ziua de azi, 
creativitatea este recunoscută drept atribut al ființei umane, ce se regăsește în cantități mai 
mici sau mai mari la fiecare, manifestarea ei depinzând de stimulul aplicat. Ken Robinson 
enunțăîn acest sens ideea că„toți ne naștem cu puteri extraordinare de imaginație, inteligență, 

                                                           

21 Bono, Edward de, https://www.goodreads.com/author/quotes/6980.Edward_de_Bono, accesat la 
data de 3.01.2016 
22 Druță, Florin Psihologie și educație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997, p. 99 
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simțire, intuiție, spiritualitate și conștientizare fizicăși senzorială.”23 Exteriorizarea 
creativității depinde însă de influența factorilor de natură subiectivă, care țin de 
personalitatea creatoare (imaginație, inteligență, motivație, temperament, caracter etc.) și a 
celor de factură obiectivă, care se referă la condițiile socio-educative (influența mediului 
social etc.), după cum observă Alexandru Roșca. Conform ipotezi lui, creativitatea poate fi 
exprimată ca „ansamblu unitar al factorilor subiectivi și obiectivi care duc la realizarea, de 
către indivizi sau grupuri, a unui produs original și de valoare”24.     

Definirea creativității este dificilă datorită complexității pe care o presupune. 
Specialiștii adoptă puncte diferite, fiecare abordând-o din perspectiva procesului creator, a 
capacității umane de a produce sau a produsului rezultat din activitatea umană. 
Creativitatea poate fi, astfel, „procesul prin care se creează idei originale care au valoare”25 
sau acea „dispoziţie generală a personalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor 
psihice în sistem de personalitate”26. Totuși, pentru a putea surprinde integral fenomenul, 
este nevoie de o abordare complementară a celor trei. Prin urmare, din totalitatea definițiilor 
privind creativitatea, se desprind următoarele trăsături esențiale: noutate și originalitate, 
utilitate, valoare, eficiență, ingeniozitate, productivitate27, observă Camelia Popa. Aceeași 
autoare arată cum creativitatea poate fi considerată factor cognitiv divergent, deoarece 
aceasta se ocupă cu înțelegerea și rezolvarea unor probleme, propunând soluții noi, cât mai 
diverse, spre deosebire de gândirea convergentă, al cărei scop este găsirea acelei unice soluții 
optime28. Pentru a completa ideile expuse până acum, voi folosi definiția detaliată a lui 
Gianni Rodari: „Creativitate e sinonim cu gândire divergentă, capabilă adică să rupă 
schemele experienţei. E creativă o minte întotdeauna în lucru, totdeauna pornită să întrebe, 
să descopere probleme unde alţii găsesc probleme satisfăcătoare, nestingherită în situaţiile 
fluide în care alţii presimt numai pericole, capabilă de judecăţi autonome şi independente, 
care respinge ceea ce este codificat, care manipulează obiecte şi concepte fără să se lase 
inhibată de conformisme.”29 

                                                           

23 Ken Robinson, Lou Aronica, The Element: How Finding Your Passion Changes Everything, Editura 
Viking, 2009, p. 9 apudhttps://www.goodreads.com/author/quotes/43940.Ken_Robinson, accesat la 
data de 3.01.2016 
24 Roșca, Alexandru, Creativitate generală și specifică, Editura Academiei Române, București, 1981, p. 17 
25 Ken Robinson, site accesat la data de 03.01.2016  
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en 
26 Popescu-Neveanu, Paul Dicționar de psihologie, București, 1978, p. 52 
27 Popa, Camelia, Introducere în psihologia educației, Ed. Universității Naționale de Muzică București, 
2013, pp. 94-95 
28 Ibidem, p. 93 
29 Rodari, Gianni, Gramatica fanteziei. Introducere în arta de a inventa poveşti, trad. Anca Gheorghe, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, p. 184 
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Pentru a putea discerne mai bine fenomenul creator, Irving Taylor propune 5 niveluri 
de dezvoltare a creativității. Prima etapă – creativitatea expresivă – este caracterizată de o 
exprimare liberă și spontană a persoanei fără preocupări de utilitate sau valoare, de exemplu 
activitatea de a desena la copii. Creativitatea productivă se manifestă atunci când persoana și-a 
însușit priceperi și deprinderi care-i permit să facă lucruri utile, dar în care noul este slab 
reprezentat, cum ar fi exemplul țesăturilor de covoare. Cel de-al treilea nivel – creativitatea 
inventivă – face posibile invențiile și îmbunătățirile aduse produselor; un exemplu în acest caz 
poate fi considerată China, care a înregistrat 928.177 de invenții în anul 2014.30 Urmează faza 
creativității inovatoare, în care se aduc modificări principiilor ce stau la baza unui domeniu sau 
se identifică noi modalități de exprimare specifică a talentelor. Ultimul nivel –creativitatea 
emergentă – manifestată la omul de geniu care revoluționeazăun domeniu, cum ar fi Albert 
Einstein, Ludwig Beethoven, Nadia Comăneci și exemplele ar putea continua.31 

Prin urmare, se poate observa că „fiecare om are o creativitate potențială. Unii o 
exprimă prin creativitatea lor artistică sau științifică, dar și alții pot proba creativitatea, 
deoarece aceasta se definește ca fiind procesul de realizare a ceva nou. Acest ceva nou ce 
poate fi creat, poate fi o idee, un plan, o prietenie nouă.”32 Creativitatea, după părerea lui 
Ned Herrmann, poate fi dezvoltată prin asigurarea unui climat care stimulează gândirea 
creativă atât în mediul familial, cât și în cel din afară. În acest sens, Ken Robinson subliniază 
că nu poți să injectezi pe cineva cu creativitate, ci trebuie să-i pui la dispoziție un mediu ce 
stimulează curiozitatea și să găsești modalitatea de a-l încuraja și de a scoate ce-i mai bun din 
el. El adaugă că, asemenea unui olimpic care se antrează zilnic pentru a atinge performanța, 
omul trebuie săîși stimuleze mintea continuu pentru a putea fi creative.33 

Așa cum creativitatea unui individ poate fi stimulatăși dezvoltată de-a lungul vieții 
sale, la fel se poate ca aceasta să fie inhibată. Blocajele pot fi clasificate în mod diferit și 
vizează mai multe sfere ale activității omului. În general, specialiștii grupează blocajele în 
funcție de formele sub care se manifestă, ele putând fi de ordin cognitiv, de natură 
psihosocialăși de origine afectivă.34 

Blocajele cognitive presupun intervenția unor scheme mentale ce îl împiedică pe 
individ să transforme structurile deținute în vederea realizării unor asociații noi. La originea 
stereotipurilor de gândire stau rigiditatea, fixitatea și critica. Rigiditatea se manifestă prin 
aplicarea unor soluții deja verificate pentru rezolvarea problemelor ivite. În acest sens, Viola 
                                                           

30http://www.capital.ro/cererile-de-brevete-de-inventie-venite-din-china-le-au-depasit-pe-cele-din-
sua-si-japonia-combinate.html, accesat la data de 03.01.2016 
31 Taylor, Irving  „The nature of the creative process”, în Paul Smith (ed.), Creativity: an examination of 
the creative process, Editura Hastings House, New York, p. 51-82 
32 N. Herrmann, Les dominances cérébrales et la créativité, Ed. Retz, Paris, 1992, p. 199 apud F. Druță, op. 
cit., p. 133 
33http://www.brainyquote.com/quotes/authors/k/ken_robinson.html, accesat la data de 3.01.2016 
34 C. Popa, op. cit., pp. 109-110 

41



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                            Research 

 
 

Spolin atenționează asupra inutilității răspunsului știut dinainte la o situație prezentăși a 
faptului că„o atitudine rigidă este o ușăînchisă”.35 De asemenea, ea face demonstrația 
faptului că atât elevul, cât și profesorul trebuie să fie deschiși la nou, deoarece prejudecățile 
fiecăruia nu fac altceva decât să prejudicieze procesul creator. Afirmație susținută și de Florin 
Druță, care preia ideea că „este important ca profesorul însuși să fie creativ și «dornic de 
aventură»” pentru a asigura un climat favorabil dezvoltării armonioase a 
elevului/studentului.36 Fixitatea înseamnă că omul folosește un obiect doar cu funcția sa 
acreditată. Pentru a-și exersa flexibilitatea gândirii, studentul actor parcurge exerciții prin 
care dă o altă valoare unui obiect existent. Creativitatea presupune transformare, susține 
Spolin, adică„disponibilitatea de a privi din alt punct de vedere fenomenele, de a defini și 
interpreta din nou funcțiile lor, cu ajutorul gândirii divergente.” 37Critica exagerată blochează 
sistematic emergența ideilor care ar putea să constituie soluții originale la problemele date. 
Tocmai de aceea, în orice activitate educativă, cum ar fi atelierele de arta actorului, 
profesorul trebuie să asigure un climat în care elevul/studentul nu este blamat sau felicitat 
pentru felul în care gândește și acționează, pentru că aceasta îl poate face dependent de 
confirmarea autorității. Atunci când omul caută aprobarea/dezaprobarea, el este blocat din 
punct de vedere creator, întrucât se străduiește să simtă lucrurile din perspectiva altuia, uită 
să fie el însuși și nu mai este original.38 Anumiți cercetători susțin că vârsta poate influența în 
mod negativ creativitatea, tocmai din cauză că după o anumită vârstă plasticitatea și 
flexibilitatea minții scad, iar judecata critică devine mult mai accentuate.39 Totuși, vârsta nu 
poate fi consideratăun element decisiv inhibitor în ceea ce privește arta actorului, în opinia 
Violei Spolin, deoarece „atunci când adultul este pregătit pentru experimentare, contribuția 
lui la improvizația scenică este mult mai mare (deoarece are o experiență de viață mai vastă și 
mai variată)”.40 

Blocajele psihosociale se referă la conformism. Tendința individului de a fi ca restul se 
poate manifesta din două motive: fie pentru că omul, forțat adesea să respecte anumite reguli 
impuse la nivel social, ajunge să fie foarte disciplinat și, astfel, incapabil de a vedea altfel 
lucrurile, fie pentru că refuză să fie diferit față de ceilalți pentru a fi ferit de judecata sau 
critica celor din jur. Conformismul poate fi, de asemenea, sporit de parcurgea unor niveluri 
de pregătire superioară41, fapt enunțat și de Ken Robinson, care, referindu-se la educația 
copiilor, consideră că „pe măsură ce cresc, îi educăm progresiv de la talie în sus. Apoi ne 
                                                           

35 Spolin, Viola Improvizație pentru teatru, trad. Mihaela Beţiu, UNATC Press, București, 2008, p. 94 
36 Druță, Florin op. cit., p. 136 
37 Landau, Erika Psihologia creativității, trad. A și L. Aronescu, Ed. Didacticăși Pedagogică, București, 
1979, p. 88 
38 V. Spolin, op. cit., pp. 53-56 
39 C. Popa, op. cit., p. 102 
40 V. Spolin, op. cit 
41 C. Popa, op. cit., p. 102 
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concentrăm pe cap.Mai ales pe o parte”.42 În aceeași idee, Michel Roquette avansează 
termenul de atitudine academică pentru a defini fenomenul de a neglija impulsul creativ în 
favoarea dobândirii de cunoștințe supraspecializate.43 

Blocajele afective, cele din urmă, sunt poate cele mai nocive și greu de îndepărtat, 
întrucât ele țin de sfera emoțiilor, care sunt de cele mai multe ori adânc întipărite în individ, 
datând încă din perioada copilăriei. Acestea pot fi: teama de a nu greși sau de a nu se face de 
râs, graba de a accepta prima idee, descurajarea, instabilitatea emoțională, frustrarea etc. Atât 
Ken Robinson, cât și Edward de Bono avansează ideea conform căreia greșelile pot da 
naștere unor idei inovatoare, așa că „dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să găsești nimic 
original”44 și „nevoia de a fi în regulă tot timpul este cea mai mare piedică pentru idei noi”, 
pentru că atunci când greșește, omul de fapt se dezbară de o idee veche și este înzestrat cu o 
nouă perspectivă de a privi lucrurile.”45 În cazul studentului actor, se poate manifesta 
inhibiția față de colegi, profesor sau public, de aceea este foarte important ca profesorul, așa 
cum am spus în paragrafele anterioare, să creeze o atmosferă propice actului creator, în care 
studentul să se simtă în siguranță, necriticat... cu orice ocazie și, mai ales, cu posibilitatea de a 
se exprima liber.   

Se pot identifica blocaje și pe palierul celor cinci niveluri ale creativității identificate 
de I. Taylor. Creativitatea expresivă, caracterizată prin libertate și spontaneitate, are o 
importanță fundamentală, „deoarece fără experiențele primelor manifestări ale creativității, 
dezvoltarea acesteia devine imposibilă”.46 La nivelul acestei prime etape se manifestă actul 
creator al copiilor mici și al artiștilor. Prin criticarea rezultatelor muncii acestora (desene, 
lucrări de artă plastică etc.), adultul poate ajunge să paralizeze creativitatea în această fază, 
ceea ce se va manifesta într-un mod nefast asupra dezvoltării lor ulterioare. Așa cum observă 
Ken Robinson, copiii sunt înzestrați cu o imaginație sclipitoare, minți bogate și dorința de a-și 
asuma riscuri cu ceea ce gândesc, dar își pierd această siguranță de sine pe măsură ce cresc, 
ca urmare a criticii.47 Libertatea și spontaneitatea reapar în planul celui de-al treilea nivel, 
creativitatea inventivă, unde iau forma flexibilității și a receptivității față de mediul 
înconjurător, deschidere absolut esențială în cazul actorului, pentru că îi permite să 
redefinească structurile vechi pentru crearea de sensuri noi. Spontaneitatea este nelipsită 
celor cinci etape și îi permite individului să se adapteze cu lejeritate provocărilor. Studiile 
arată că, mai ales în domeniul artistic, spontaneitatea este în relație directă cu nivelul de 

                                                           

42 Robinson, Ken op. cit 
43 M. Roquette, Créativité, P. F.F., Paris, 1982, p. 16 apud F. Druță, op. cit., p. 137 
44 Robinson, Ken Lou Aronica, op. cit. 
45 E. de Bono, Lateral Thinking, 1970 apud 
https://www.goodreads.com/author/quotes/6980.Edward_de_Bono, accesat la data de 03.01.2016 
46 Landau, Erika  op. cit., p. 79 
47 Robinson, Ken; Lou Aronica, op. cit. 
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siguranță psihică, pe care individul îl resimte în momentul în care acumulează mai multe 
cunoștințe, de aceea lipsa de încurajare, în diferitele trepte de formare, poate influența 
creativitatea unui artist încă nesigur pe capacitățile sale, inhibându-l.48 Mai mult, după cum 
menționează Ion Cojar în lucrarea sa, „indicația, muștruluiala, modelul impus, «dresajul»”49 
sunt acțiuni ce anihilează potențialul creator al studentului actor, transformându-l într-un 
simplu executant. O persoană constrânsă este incapabilă săînfăptuiască procese spontane, 
deoarece își autocenzurează comportamentul. De aceea, conform lui Cojar, creația nu poate 
exista în lipsa libertății.50 

Prin urmare, creativitatea este caracteristică omului, regăsindu-se în cantități variabile 
la fiecare. Manifestarea și dezvoltarea ei depind de mediul în care individul activează și de 
natura activităților pe care acesta le desfășoară. În același timp, creativitatea influențează 
modul de raportare al individului la tot ceea ce-l înconjoară: un om a cărui creativitate este 
paralizată este conformist, nesigur și incapabil să-și asume riscuri care l-ar ajuta să evolueze. 
De aceea, este important să se identifice blocajele ce stau în calea manifestării creativității și 
modalitățile prin care aceasta se poate stimula. De asemenea, este important pentru fiecare să 
înțeleagă ce poate sta la baza unui blocaj, mai ales în ceea ce îi privește pe copii, pentru a găsi 
metodele cele mai eficiente de a ne adresa celor din jur, optimizându-le capacitatea creatoare.   
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Abstract: The article describes and analyzes the change that 
must occur in children’s education in the XXI century, the 
importance of children’s emotional balance through theatre 
techniques and the emproved use of EQ. Removing violence 
from children’s lives, removing multiple fears and false 
competition, their self-esteem increases a lot. Theatre games 
and puppetry exercises are a great way to emotionally balance 
the children. 
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Ştim deja că lumea este într-o continuă şi dramatică schimbare. Globalizarea, evoluţia 
tehnologică permanentă, migraţia impun oamenilor să se adapteze constant. Pedagogia 
secolului XXI trebuie să dezvolte capacitatea de adaptare, de schimbare a elevilor. Şcolile 
trebuie să pregătească elevii pentru viaţă şi pentru muncă într-o lume în care majoritatea 
oamenilor vor fi nevoiţi să comunice cu persoane care vin din culturi foarte diferite şi să 
aprecieze idei, perspective şi valori care diferă de cele pe care le-au învăţat generațiile 
noastre. Astfel, şcolile din secolul XXI vor trebui să-i înveţe pe tineri, în primul rând, să facă 
faţă schimbărilor rapide, să se adapteze. „Trăim într-o lume unde oamenii trebuie să înveţe 
încredere şi comunicare, iar şcolile secolului XXI trebuie să-i ajute pe elevi să îşi dezvolte 
autonomia, identitatea şi capacitatea de a comunica cu alţii” este de părere Andreas 
Schleicher51 membru al OECD. El a mai explicat că, în lumea de azi, succesul în educaţie nu 
mai constă în reproducerea informaţiei, ci în putința de a extrapola ceea ce învăţăm, pentru a 
folosi informaţia în situaţii de viaţă. Astfel, educaţia ar trebui să vină cu metode despre cum 
să gândeşti lucrurile, cum să fii creativ, cum să gândeşti critic, să rezolvi probleme şi să iei 
                                                           

51http://adevarul.ro/educatie/scoala/analiza-educatia-secolul-xxi-lucrul-echipa-abilitatile-
deadaptare 
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decizii. Toate statele lumii, în acest moment, îşi reformează sistemul public de educaţie. Un 
prim motiv este cel economic – cum vom educa copiii pentru a-şi găsi locul în economia 
secolului XXI, al doilea motiv este cel cultural. Fiecare ţară de pe glob încearcă să-şi dea 
seama cum vom putea să ne educăm copiii pentru a avea sentimentul identităţii culturale în 
procesul globalizării. Lucrul de care avem nevoie acum în educaţie nu este o evoluţie, ci o 
revoluţie de schimbare a mentalităţii adultului care trebuie să ţină seama şi de partea 
emoţională din viaţa copilului, iar revoluţia aceasta trebuie să aibă loc cât mai repede 
deoarece este vitală pentru viitorul copiilor noştri. Copiii noştri trăiesc în cea mai stimulativă 
epocă din întreaga istorie. Sunt asaltaţi cu informaţii din toate părţile: computere, telefoane 
mobile, reclame, sute de canale TV, astfel că devin neatenţi la şcoalăşi lucrurile li se par 
plictisitoare. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu copii despre care spunem că suferă de 
ADHD şi îi îndrumăm spre specialişti care să le ofere un tratament adecvat şi medicaţie 
corespunzătoare pentru a se calma şi a putea face faţă unui sistem educaţional care a 
funcţionat perfect atunci când a fost conceput. Este oare aceasta soluţia corectă? Chiar au 
aceşti copii ADHD sau lumea în care trăiesc este mult prea lentăşi ciudată pentru ei? Noi nu 
ar trebui să anesteziem simţurile acestor copii, nu ar trebui să-i adormim, ci ar trebui să-i 
trezim spre a-i face să descopere ceea ce se află în interiorul lor. O altă problemă este 
violenţa. Potrivit datelor UNICEF, aproape 60% dintre elevii români cu vârste cuprinse între 
11 şi 15 ani admit că au participat la acte de violenţă verbală sau fizică împotriva colegilor de 
şcoală. În clasamentul violenţei în şcoli, România este urmată de Ţările Baltice şi Ucraina. 
Elevii cel mai puţin violenţi sunt în Suedia şi Cehia. Din păcate acest lucru se mai regăseşte, 
încă, în violenţa fizică sau verbală a cadrelor didactice împotriva elevilor. Cauzele acestei 
situaţii îngrijorătoare provin din violenţa în familie. Datele UNICEF arată că, atunci când un 
copil face ceva greşit, prima reacţie a 54% dintre părinţi este de a ridica vocea, iar 11% dintre 
părinţi pălmuiesc imediat copilul sau îl trag de păr. „Violenţa împotriva copiilor are loc în 
fiecare zi, în toate ţările din lume. Deşi copiii sunt cei care suferă cel mai mult, violenţa 
afecteazăşi toate straturile societăţii, subminând stabilitatea şi progresul. Violenţa împotriva 
copiilor nu este însă inevitabilă. Violenţa poate fi prevenită dacă refuzăm ca ea să rămână 
ascunsă”52, a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România. Un alt motiv de 
dezechilibru major îl constituie abandonul copiilor de către părinţi, fie că sunt lăsaţi în grija 
bonelor, fie sunt instituţionalizaţi, fie că sunt crescuţi de bunici sau rude, deoarece părinţii 
merg să muncească departe de casă. De aceea, consider că este necesară o terapie pentru 
dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale pentru această categorie de copii şi nu numai, pentru 
eliminarea temerilor, fricilor, furiei, angoaselor, etc. Consider că echilibrarea emoţională prin 
tehnici teatrale va duce la o îmbunătățire semnificativă a vieţii copilului. 

                                                           

52 UNICEF România 
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Prima dată am luat contact cu cei mici pe scena teatrului, ca actriță, în spectacolele 
pentru copii, apoi, în urmă cu şapte ani, am devenit profesor de Teatru de păpuşi la Palatul 
Copiilor Giurgiu. Am constatat mai apoi, ca profesor, că ambele întâlniri, și cea din teatru, 
dar și cea de la școală, au multe lucruri în comun. Această întâlnire creează de ambele părți 
emoție, relaxare, implicare, dar și o imensă explozie de bucurie. În cei şapte ani petrecuți în 
atelierul nostru de teatru nu am luat contact doar cu cei mici, ci şi cu părinți, bunici, rude 
apropiate ale copilului, asistenţi maternali, învățători, educatori, inspectori. În majoritatea 
situațiilor neînțelegerile, barierele de înțelegere sau de comunicare, blocajele emoţionale au 
venit din partea acestora din urmăşi într-o mult mai mică măsură din partea copiilor. Spun 
asta deoarece am constatat că, de cele mai multe ori, învățătorii, profesorii, dar în mod 
special părinții sunt interesați de dezvoltarea copilului în plan cognitiv – importanţa IQ – 
ceea ce, desigur este firesc şi esenţial, dar din păcate dezvoltarea emoțională – măsurată în 
coeficientul EQ – este de cele mai multe ori dată deoparte sau uitată complet. Din cauza 
exigențelor din ce în ce mai mari din școli, a dezechilibrului din mediul familial, violenţei în 
famile sau destrămării familiei, a unei educaţii informale prost gândite, lăsată la voia 
întâmplării, abandonată de cele mai multe ori, asupra copilului este creată o presiune 
imensă, ce-i determină stări de respingere, frică, timiditate, izolare, scădere a stimei de sine. 
De aceea, consider că echilibrarea emoțională prin tehnici teatrale vine în întâmpinarea acestor 
probleme foarte răspândite la copiii de azi.  

Este din ce în ce mai importantă antrenarea abilităților emoționale şi sociale prin 
jocuri teatrale. „Joaca nu este un lux, este o necesitate”53, spunea Key Redfield Jamison. Jocurile 
sunt un adevărat izvor de bucurie, sănătate şi experienţă de viaţă. Jocurile sunt un mijloc 
foarte bun pentru exersarea perseverenţei şi coordonării, pentru dezvoltarea creativității, 
atenţiei, imaginaţiei, logicii, îndemânării, etc. Mai mult decât orice altă activitate, jocul îi 
creează copilului un confort afectiv emoţional ce se reflectă în creşterea şi dezvoltarea sa 
personală. Jocul disciplinează copiii, le sporeşte capacitatea de învăţare şi de relaţionare 
echilibrată cu mediul din care fac parte. Jocul consolidează cunoaşterea şi experienţa, 
dezvoltă curiozitatea, încrederea în sine şi stimulează autocunoaşterea şi autocontrolul. Orice 
tip de joc contribuie la dezvoltarea fizicăşi intelectuală a copilului şi duce la diminuarea 
tensiunilor. Anna Freud, specialistă în terapia copilului, spunea că„joaca este treaba copiilor”, 
nimic mai adevărat deoarece jocurile sunt o modalitate foarte bună de a dezvolta abilităţi de 
inteligenţă emoţională, deoarece copiilor le place să le joace iar şi iar. Jocurile bazate pe 
cooperare diminuează irascibilitatea și agresivitatea în relațiile dintre copii. Copiii care au un 
echilibru emoțional ridicat sunt mai fericiți, mai încrezători şi cu rezultate şcolare mai bune. 
Jocurile sunt o modalitate foarte bună pentru echilibrarea emoțională. Prin jocuri se 
exersează noi moduri de a gândi, de a simți şi de a acționa. Jocurile dezvoltă atenția, 
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concentrarea, coordonarea, ritmicitatea, dezvoltă toate tipurile de memorie, dezvoltă gustul 
pentru experimentare, etc. Prin jocuri se schimbă modul în care se dezvoltă creierul 
copilului, pentru că partea emoțională a creierului reacționează mai rapid și cu mai multă 
forță decât cea rațională. Până şi o singură schimbare poate avea un efect profund asupra 
vieții copilului. Clasa de Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete înseamnă un miraj 
şi un miracol pentru orice copil, este un tărâm al zânelor, este o lume specială din care niciun 
copil nu mai vrea să iasă. Păpuşa de teatru îi conferă copilului protecţie, bucurie şi relaxare, 
este cel mai bun partener al copilului, cei doi formând o echipă perfectă. Păpuşa de teatru 
este prelungirea mâinii copilului, a sufletului său, a emoţiilor, bucuriilor, tristeţilor, 
convingerilor şi a tot ce reprezintă personalitatea copilului. Un copil emotiv, care se simte 
traumatizat să iasă în faţa unei clase să răspundă, se simte în siguranţă şi liber cu adevărat şi 
dezlănţuie tot potenţialul său creativ în momentul când se simte protejat de paravanul de 
teatru alături de păpuşă. Lucrul în grup pentru realizarea unui scop comun îi conferă 
copilului protecţie şi capătă încredere în forţele proprii. Păpuşa este antidotul împotriva 
furiei şi este primul învăţător al copilului. Cea mai bună evaluare şi cel mai bun feedback 
este râsul copilului în momentul în care vede păpuşa de teatru, interacţionează cu ea şi 
creează o poveste cu ea. Tehnicile teatrale contribuie major la obţinerea echilibrului 
emoţional al copiilor şi argumentul principal, în acest sens, ni-l oferă chiar creatoarea lor – 
Viola Spolin: „Tehnicile teatrului sunt, de fapt, tehnicile comunicării.”54 Prin urmare, 
dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin tehnici teatrale va veni în sprijinul managementului 
emoțional, în general, și al eliberării de emoțiile negative, în particular. Odată creată această 
abilitate, ea îl însoțește pe copil și în perioada adultă.   
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Abstract: The contemporary society is governed by chaos. 
This fact is easy to be seen by taking a look at the influence of 
mass-media. Unfortunately mass-media is not only mirroring 
the society. This educative instrument begun to form „new 
ways of thinking” that doesn’t seem to lead the individual in 
any direction. I do believe that, in this moment, the actor 
should be aware that he has a great responsibility of reforming 
through his art the contemporary society. 
 
 

Evoluţia tehnologică ne-a transformat pe noi, oamenii societăţii actuale, în roboţei 
sociali ale căror principale mijloace de expresie au devenit buricele degetelor care apasă 
aproape continuu tastele telefonului/tabletei. Din nefericire, acest tip de comunicare 
sporeşte haosul în care societatea contemporană îşi duce existenţa.  
 Pentru a contura o imagine a societăţii contemporane aduc în prim-plan cel mai la 
îndemână instrument de radiografiere: mass-media. Acesta a devenit instrumentul 
principal de educaţie în masă în societatea contemporană, pentru că, datorită evoluţiei 
tehnologice, accesul la informaţie este acesibil majorităţii. Enumerând funcţiile pe care 
această formă de educaţie le îndeplineşte, observăm cum acţionează asupra maselor. 
 Conform suportului de curs „Introducere în teoria Mass-media”55, mass-media56 
îndeplineşte o serie de funcţii: 

1. Funcţia de informare: se manifestă prin aducerea informaţiilor, de interes imediat, la 
cunoştinţa maselor (ştiri, avertismente – conţinuturile care asigură o radiografie a 
realităţii); 

                                                           

55 suport de curs, Introducere în teoria Mass-media, lect. univ. dr. Florin Ardelean, Universitatea din 
Oradea, Facultatea de Știinţe Politice şi Știinţele Comunicării. 
56 Pentru a nu exista confuzii legate de modul corect de utilizare termenului Mass-media, menţionez că 
în DOOM 2, a fost admisă folosirea acestui termen la feminin singular. 
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2. Funcţia de interpretare: informaţiile livrate sunt interpretate, fie prin transformarea 
datelor în informaţii ce pot fi înţelese de privitori, fie prin adăugarea de comentarii 
sau păreri la informaţia livrată; 

3. Funcţia de legătură: stabilirea unui reper comun pentru indivizi; 
4. Funcţia de culturalizare: oferirea de informaţii noi, stabilirea unor reguli ce asigură o 

bună funcţionare socială. Aceasta este funcţia pe care urmează să o analizez: funcţia 

educativă a mass-media; 
5. Funcţia de divertisment: difuzarea filmelor, a întrecerilor sportive, a emisiunilor 

interactive. 
 Din punctul meu de vedere funcţia cu adevărat educativă a mass-media se obţine 
prin unirea funcţiei de informare cu funcţia de culturalizare. Aşa cum am spus, odată cu 
evoluţia tehnologică, această funcţie a început să-şi exercite din ce în ce mai pronunţat 
puterea, câştigând teren şi influenţând societatea, în prezent, într-o măsură mult mai mare 
decât o face teatrul. Având în vedere atât calitatea informaţiilor venite pe aceste căi, cât şi 
modelele propuse publicului consumator, nu este de mirare că societatea contemporană pare 
că a intrat într-o buclă în care se învârte haotic.  
 Prin mass-media ne sunt constant oferite informaţii despre nivelul societăţii 
contemporane, care în loc să tragă un semnal de alarmă, pare că setează deseori modele. 
Din nefericire, un lucru uitat de majoritate este faptul că mass-media reflectă doar imaginea 
acestei mari comunităţi pe care o formăm şi de cele mai multe ori nu propune corectarea 
unor vicii de comportament.   
 Oamenii sunt în căutare de răspunsuri, vor să aibă o varietate de soluţii de acţiune 
din care ei să o poată alege pe cea mai potrivită, în funcţie de nivelul lor de înţelegere. 
Problema intervine atunci când, din cauza tiparului repetitiv propus de presă, tot mai mulţi 
indivizi încep să se identifice cu acesta şi să îl ia în calcul ca opţiune de comportament 
dezirabil. Trebuie avută în vedere influenţa fantastică pe care mass-media o are asupra 
tinerilor care se află în perioada de formare. În acest caz trebuie găsit un instrument care să 
contrabalanseze impulsurile trimise către societate, de către mediile de educaţie în masă. 
Mai bine spus trebuie redescoperit, pentru că el deja există de mii de ani. Acest instrument 
este TEATRUL.  
 Urmând exemplul mass-media, teatrul ar trebui să-şi asume cu adevărat rolul de 
instrument de educare în masă (nu neapărat de culturalizare!) şi să depăşeacă implicarea 
mediilor în procesul de formare al indivizilor societăţii mergând mai departe, dincolo de 
stricta prezentare a societăţii contemporante şi să încerce în mod real să îi arate o posibilă 
direcţie. Cum poate teatrul face acest lucru? Printr-o comunicare autentică. La ce se referă 
comunicarea autentică sau comunicarea reală? Dacă limbajul verbal reprezintă între 10 şi 45 
de procente în procesul comunicării, iar restul procentelor sunt acoperite de limbajul 
paraverbal şi de limbajul nonverbal (între 55 şi 90%), concluzia care poate fi trasă de aici 
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este aceea că o comunicare autentică are loc dincolo de taste şi dincolo de imagini frumos 
împachetate. Comunicarea autentică este cea care creează punţi de legătură între indivizi. 
Ea este cea care ajută la formarea noastră ca societate şi ne ajută (sau ar trebui să ne ajute!) 
să evoluăm. Observând modul în care comunicarea are loc în zilele noastre, putem să ne 
formăm o imagine despre cum funcţionăm ca societate.  
 După cum am observant mai sus, fără a fi nevoie de o analiză atentă a comunităţii în 
care vieţuim, constatăm că se conturează o stare, care urcată în minte generează un concept, 
ce pare că stă la baza contemporaneităţii: haosul. 
  Haosul este un termen cu etimologie greacă care a păstrat acelaşi sens de la origini 
până în prezent: stare de mare confuzie, dezordine generală, neorganizare. Această 
învălmăşeală, această mişcare necontrolată şi nesupusă vreunei logici, asunde un potenţial 
creativ şi creator imens. În haos zac ascunse o mulţime de potenţialităţi neexploatate, care 
nu sunt direcţionate în niciun sens. Acestă stare, odată conştientizată, ar putea fi folosită de 
om în evoluţia sa. Se spune că din haos s-a născut lumea, dar, contrar aparenţelor, nu 
aceasta este starea sa naturală. Starea naturală a viului ar trebui să fie acţiunea, căutarea, 
setea de nou. Această mişcare naturală a oricărui element viu presupune existenţa unui sens 
al căutării şi exclude ancorarea într-o stare.   
 Lucrarea de faţă îşi propune să traseze câteva linii generale prin care să fie reamintit 
scopul acestei profesii cu şi despre oameni, care se foloseşte de comunicare pentru a 
transforma. Din păcate, această lucrare nu oferă soluţii, oferă doar o variantă de a privi 
lucrurile din perspectiva comunicării.  
 De ce este nevoie să mai fie reamintit rolul teatrului?  
 Pentru că, sub influenţa societăţii, teatrul pare că şi-a uitat menirea de a transforma 
societatea prin exemple şi contraexemple şi se multumeşte doar cu reproducerea unor 
situaţii de viaţă. În lipsa stabilirii unei probleme reale care ar trebui rezolvate, căutarea 
actorului tânăr nu va avea niciun răspuns, pentru că nu are direcţie, este o căutare în sine, 
generatoare de haos.  
 Această lucrare propune actorilor asumarea condiţiei actuale, generate de haosul 
contemporan, şi încearcă să împingă către o sondare individuală care să fie mai apoi 
reflectată în scenă. Acest fapt presupune asumarea unor responsabilităţi.Trebuie avută în 
vedere nevoia omului de a fi educat. Lăsat în starea sa naturală, el va căuta permanent 
confortul şi va tinde să elimine orice fel de a experimenta. Datele pe care le primim la 
naştere trebuie instruite şi prelucrate pentru ca noi, ca animale raţionale, să ne putem 
transforma în oameni compleţi, care să poată propune şi crea lucruri noi.   
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Omul poate deveni om, în adevăratul sens al cuvântului, doar prin educaţie. Acest 
fapt este afirmat atât de Comenius57, cât şi de Helvétius58, dar aş opta pentru nuanţa 
adăugată atât de Diderot59, cât şi de Pestalozzi60: Omul se naşte cu un anumit potenţial pe 

care mediul în care acesta creşte poate să-l dezvolte sau poate să nu îl dezvolte.  

 Dacă simplificăm considerabil termenii putem discuta astfel: 
• de o parte avem teoria ereditaristă, care spune că potenţialul pe care îl are omul la 

naştere e singurul responsabil de dezvoltarea sa ulterioară. Dacă aprofundăm 
această teorie, ea poate naşte în noi tendinţa de a o susţine şi de a o asuma. Doar că, 
dacă un actor îşi asumă acest punct de vedere, al capacităţilor umane înnăscute care 
nu pot fi influenţate în niciun fel de mediu, riscă să piardă din vedere chiar scopul 
profesiei sale, acela de a acorda o şansă la evoluţie celor care nu par binecuvântaţi de 
natură cu un potenţial excelent, pe care îi întâlneşte, inevitabil, în profesia sa.  

• de cealaltă parte avem teoria ambientalistă, conform căreia un om are şansa să 
devină geniu doar dacă nimereşte în mediul potrivit, care să-l influenţeze în acest 
sens. Asumarea acestei teorii poate trimite actorul pe panta exagerării potenţialului 
văzut în cei care vin la spectacole. În acest caz, actorul riscă să-i ofere acestuia, atât 
de multe informaţii şi în felul acesta îi intreţine starea de dezorganizare mentală, 
pentru că omul respectiv nu poate acumula atât de multe lucruri noi, capacităţile 
sale fiind de mult depăşite.  

 De aceea pledez pentru asumarea întregului concept creionat de complementaritatea 
acestor teze: omul se naşte cu un potenţial, ce serveşte drept bază pentru educaţia pe care o 

va primi.  

 Actorul nu este singurul responsabil de educaţia societăţii, dar nici nu trebuie să 
fugă de această responsabilitate de a (re)forma oameni.  
 Relevant, în sensul conştientizării limitelor educaţiei, îmi pare exemplul oferit în 
cadrul unui curs de pedagogie, conform căruia un tânăr descoperit în pădure, mutat într-un 
spaţiu civilizat nu a putut să capete aceleaşi deprinderi pe care un om de vârsta lui, crescut 
în alte condiţii, le-ar fi avut. Dacă se presupune că educaţia nu are limite, care este motivul 
pentru care acel om nu a putut fi transformat într-un om întreg, deşi a fost scos din mediul în 
care a crescut? Pentru că neexploatarea potenţialului acestui om, la timpul potrivit, a făcut 
ca acesta să scadă. Nevoile acestui om erau diferite şi, odată ce erau satisfăcute, dorinţa de 

                                                           

57 Jan Amos Komenský (1592-1670), filosof, gramatician şi pedagog ceh. Şi-a dedicat viaţa 
perfecţionării metodelor pedagogice. 
58 Claude Adrien Helvétius (1715-1771), filosof francez, reprezentant de seamă al materialismului şi 
senzualismului. 
59 Denis Diderot (1713-1784), scriitor şi filosof, reprezentat de seamă al iluminismului francez. 
60 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pedagog elveţian. A reformat educaţia, dezvoltând 
metodele de educaţie ale şcolii primare. 
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mai bine, în lipsa unui exemplu în acest sens, nu s-a format. Omul rămas în pădure şi-a 
format nişte reflexe pe care educaţia nu le-a mai putut schimba, decât într-o mică măsură. 
 Dacă doar educaţia ar fi responsabilă de integrarea individului în social, întrebarea 
care se naşte este următoarea: de ce aceasta nu dă roade de fiecare dată? Răspunsul: pentru 
că nu există potenţialul pe care educaţia să îl exploateaze. 
 Nu minimalizez puterea educaţiei, pe care o văd ca pe unealta principală în crearea 
unor reguli de bună funcţionare socială, dar nici nu pot susţine că educaţia este unicul 
element responsabil în procesul de evoluţie. Consider că fiecare invid al societăţii are 
responsabilitatea de a lucra constant cu sine însuşi pentru a evolua, dar în acelaşi timp nu 
susţin ignorarea responsabilităţii pe care actorii şi-o asumă odată cu primul pas pe care îl 
fac spre această profesie. 
 Puterea educaţiei stă în faptul că ea setează un set de cunoştinţe (mă refer şi la 
experinţe de viaţă!) ce urmează a fi avute în vedere pe viitor, transformând astfel omul într-
un animal social, iar limitele educaţiei sunt date, într-un mod evident, de potenţele celui ce 
trebuie educat. 
 Aşadar, natura este şlefuită prin educaţie, ambele fiind responsabile de 
transformarea omului în OM. Procesul de educaţie îi vizează şi pe actori, pregătindu-i 
pentru ceea ce au de oferit de pe scenă. Pentru a oferi, actorul trebuie să se descopere pe 
sine şi să devină capabil să lucreze cu sine. Actorul trebuie să se antreneze conştient, 
constant în vederea organizării procesului de creaţie, astfel încât haosul contemporan să 
înceapă cu paşi mici a fi organizat.  
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Abstract: In 2015, the educational landscape, in general, the Theatre 
and Performing Arts field, in particular, is still a Cinderella for our 
political system. The situation is unjust, even absurd. All around the 
world, the Arts are gaining ground by the day because
psychology and pedagogy, theatre has therapeutic values 
moreover, through specific techniques of various arts, learning is more 
thorough and also more enjoyable. The list of 
developed by the use of theatrical techniques is long and the author 
enumerates only the most important – memory, concentration, 
communication, perception, intuition and imagination, creativity, 
ability to manage time effectively, abilities of organization and planning, teamwork
motivation, initiative, flexibility, dynamism, enthusiasm
the young experimenting in a theatre laboratory 
improved adaptability and happy adult life. 
Keywords: theatre, pedagogy, high school theatre classes, skills, capabilities, 
cooperation, education for the third millennium, theatre techniques. 
 
 

În peisajul învățământului în general, domeniul Teatru 
încă în 2015, o Cenușăreasă. Lucrul este valabil pentru înv
pentru cel teatral în special. Situația este nedreapt
mondial artele câştigă teren pe zi ce trece pentru c
valori terapeutice şi, mai mult decât atât, prin intermediul tehnicilor specifice diverselor arte, 
învățarea este mai temeinică şi, totodată, mai pl
mult mai eficient o formulă matematică sau o l
pe exepriment, utilizând forme colorate şi be
capătă concreteţe. La Viola Spolin există un joc teatral numit „Buzz” (împ
drept „Bozo”) în care fiecare cifră conţinând cifra 7 se înlocuie
7.  
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In 2015, the educational landscape, in general, the Theatre 
and Performing Arts field, in particular, is still a Cinderella for our 
political system. The situation is unjust, even absurd. All around the 
world, the Arts are gaining ground by the day because, along with 
psychology and pedagogy, theatre has therapeutic values and, 
moreover, through specific techniques of various arts, learning is more 

of different capabilities 
techniques is long and the author 

memory, concentration, 
communication, perception, intuition and imagination, creativity, the 

abilities of organization and planning, teamwork, leadership, 
motivation, initiative, flexibility, dynamism, enthusiasm... and many other aspects that will determine 

laboratory to a faster social and professional immersion, 

, pedagogy, high school theatre classes, skills, capabilities, education for 
cooperation, education for the third millennium, theatre techniques.  

mântului în general, domeniul Teatru şi Artele Spectacolului este, 
. Lucrul este valabil pentru învățământul artistic în general, dar 

ia este nedreaptă, chiar aberantă. În sistemul educațional 
 teren pe zi ce trece pentru că, împreună cu psihologia şi pedagogia, au 

i, mai mult decât atât, prin intermediul tehnicilor specifice diverselor arte, 
, mai plăcută. De exemplu, se învață într-un mod 

 sau o lege fizică în metoda Montessori, bazându-se 
şi beţişoare – deoarece calculul iese din abstract şi 
 un joc teatral numit „Buzz” (împământenit la noi 

inând cifra 7 se înlocuieşte cu „Buzz”, ca şi multiplii de 
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În fapt, toate materiile se pot preda prin tehnicile interactive oferite de Arta actorului 
şi, în mod special, de improvizație: exerciţii precum „Povestea”, „Nume-gest”, „Asocieri”, 
„Paşi”, „Vorbire neinteligibilă” dezvoltă toate abilităţile elevilor, indiferent de grupa de 
vârstă. 
 Privind lucrurile din cu totul altă perspectivă, un alt argument în favoarea studierii 
tehnicilor Artei actorului şi Improvizației este absoluta necesitate a capacității empatice în 
perioada adultă şi absoluta necesitate a competenței transversale sau abilităţii practice 
denumită în mod curent comunicare. La începutul acestui mileniu abilitățile de comunicare 
au devenit abilități sine qua non. Cursurile de Arta actorului şi Improvizație le-ar fi necesare 
tuturor categoriilor sociale, aşa cum le sunt necesare şi adolescenților din colegii, şcolarilor şi 
preşcolarilor. O comunicare reală presupune capacitate de preluare a informației nu numai la 
nivel cerebral, ci şi la nivel emoțional. Empatia este o capacitate înnăscută, dar este şi una 
care se poate exersa. Învăţătura morală fără exersarea empatiei este ineficientă, incapabilă a 
consolida o etică socială, familială şi profesională. Iar capacitatea de comunicare reală şi 
capacitatea empatică sporită sunt unele din principalele rezultate ale exerciţiilor artei actorului.  
 Dialoguri disfuncţionale, aberante, ofensatoare au loc zilnic în companii, firme, 
instituții ale statului, universități, şcoli (să nu uităm filmarea cu telefonul, devenită virală pe 
internet şi Tv, în care o profesoară lovește un elev cu palma şi apoi cu piciorul sau pe cele în 
care o profesoară urlă la elev: „Tu nu vrei, mă, jumătate de creier, să mai ajungi odată la 
nivelul colegilor tăi?”) Aşadar, tehnicile teatrale, prin excelență tehnici ale comunicării, ar 
trebui să stea încă din copilăria mică la îndemâna tuturor categoriilor sociale, cu atât mai 
mult la îndemâna unui cetățean al mileniului III într-o țară cu pretenții de civilizație în care 
toți membrii societății trebuie să învețe ce e acceptabil şi ce nu, în modul de gândire, 
comportament şi verbalizare. 
 Mai mult decât atât, se vehiculează întrebarea: „Este necesar învăţământul artistic?”. 
Cu siguranță da. Este nu numai necesar, este vital. Aş spune că educația artistică în general, 

şi educația teatrală în special, este o educație pentru cooperare, pentru comunicare, pentru 

eficiență, pentru respect, solidaritate socială, pentru responsabilitate. Lucrul în grup, 
specific exercițiilor de Arta actorului, conferă toate aceste abilităţi şi multe altele. 
 În ce privește utilitatea învățământului artistic preuniversitar, răspunsul este din nou 
pozitiv, și credem că întrebarea „Ce este un absolvent al unei clase de teatru?” este eronată. 
Aşa cum un absolvent al unei clase de teatru nu este sufleur (deşi asta ar putea fi cu 
uşurinţă), maşinist sau prestator de servicii artistice şi, în niciun caz, NU este actor, tot astfel 
un absolvent al unei clase muzică nu este încă muzician, un absolvent al unei clase de pictură 
nu este încă un artist plastic, un absolvent al unei clase de informatică nu este încă hacker 
angajat de Pentagon sau CIA, un absolvent al unei clase de matematică-fizică nu este încă 
inginer sau profesor, un absolvent al unei clase bio-chimie nu este încă doctor etc. Numai 
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învățământul universitar profesionalizează. Numai învățământul universitar acreditează 
experți.  
 Utilitatea Artei actorului în învățământul preuniversitar este însă uneori sabotată 
chiar de profesorii săi. Mă refer în mod special la acei profesori care nu înțeleg că primordial 
la acest nivel de studiu este nu teatrul, în sensul finisării unor personaje şi estetizării unui 
spectacol, ci aplicarea corectă a tehnicilor Artei actorului şi Improvizației, singurele care pot 
oferi abilitățile profesionale (abilități de etapă în mediul preuniversitar care vor fi şlefuite și 
consolidate în universitate) şi abilitățile transversale enumerate mai jos. Desigur, aplecarea 
excesivă către teatru şi estetizare vine deseori din necunoașterea tehnicilor Improvizației 
teatrale – spus mai direct, un profesionist care nu a avut parte în perioada studiilor 
universitare de un an I făcut conform unei metodici a Artei actorului adecvate, incluzând 
Improvizația, nu poate la rândul său să predea decât ceea ce a învățat – un teatru bazat pe 
prejudecată, imitaţie, pe metoda: „Fă ca mine!”.  
 Astfel, esențial în învățământul preuniversitar este principiul profesorului Cojar: 
„Arta actorului este un mod de a gândi şi abia în ordine secundă un mod de a face”. Numai 
gândind astfel Arta actorului putem lucra după alt principiu rezultant de aici, de bază şi în 
tehnica lui Konstantin Sergheevici Stanislavski: „Eu în situația dată”. Cu alte cuvinte, în toți 
cei 4 ani de liceu, elevii trebuie să lucreze pornind de la propria ființă conform Principiului 

autenticității. Perioada este oricum o etapă de descoperire și redescoperire personală 
continuă şi riscul înghețării în formă trebuie evitat cu orice preț. Practic, profesorii înclinați 
către estetizarea procesului de învățământ sabotează dezvoltarea ulterioară a elevului 
eliminându-i spontaneitatea, lucrând pentru a realiza un „Cum”: „Aici trebuie să fii trist!”, 
„Așa stă un om îngândurat?”, „Așa vorbește o femeie supărată?” etc., pe când tehnica 
propusă de Improvizația generată de metoda Violei Spolin evită „Cum-ul”, creând condiții 
intuiției şi imaginației de a se manifesta, de a lucra pe terenul inepuizabil al autenticității. „Eu 
în situația dată” este calea cea mai sigură spre alteritate. Elevul de liceu este un individ în 
dezvoltare, şi trebuie privit ca un mic creator. În acest fel, potențialul său se va elibera în mod 
surprinzător. 
 Un alt element important al tehnicii Artei actorului este Punctul de concentrare, 
instrumentul de bază al actorului, punctul de atenție în continuă mişcare, în balans continuu 
între mediul înconjurător şi cel interior al actorului, legătura între subiectul care lucrează 
(elevul) şi lumea obiectivă, legătura între acesta şi lumea subiectivă a creației în sensul 
situațiilor create de sine şi de colegii săi în timpul exercițiilor de improvizație. În timpul 
acestui proces, convertirea abstractului în realitate se petrece cu maximă viteză – de exemplu 
alegerea unui „Unde” iese imediat din abstract când elevul păşeşte în spațiul de lucru 
delimitat şi se manifestă autentic conform circumstanței date, fără a utiliza şabloane de 
comportament, ci punându-se „Aici” şi „Acum” în situația dată. Cu alte cuvinte, urmărirea 
Punctului de concentrare, a acelui „Ce am de făcut?”, are efecte magice – Stanislavski numea 
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acest procedeu „Dar dacă?”: „Dar dacă aș fi eu (chiar eu!) în situația X?”; „În Unde-le Y?”; 
„În relație cu persoana Z?” 
 Dacă, în anul I şi II de studiu liceal recomandăm exercițiile de improvizație sugerate 
de metoda explicitată mai sus, în anul III şi IV de studiu recomandăm utilizarea exercițiului 
pe care profesorul Ion Cojar îl plasa ca punct focal al metodei sale – Conceptul. În anul III de 
studiu, corespondent clasei a XI-a, se va aborda prima etapă a exercițiului de Concept – 
„Grila”. Se va porni de la o „Grilă” simplă, cu două caracteristici, putându-se lucra apoi şi cu 
trei caracteristici (exemple de „Grilă” simplă: „Îmi place primăvara.”, „Vreau să am numai 
haine colorate.” sau „Îmi place viteza.”, „Ador matematica.” etc.) Din punct de vedere 
tehnic, exercițiul se organizează astfel: un elev primeşte bileţelul cu „Grila” şi asumă modul 
de gândire sugerat de aceasta. Apoi, colegii, aşezați în semicerc, vor pune întrebări cât mai 
variate în încercarea de a afla modul de gândire al colegului. Nu este un joc de ghicire, ci 
unul de inteligenţă, unul ce exersează percepția (atenție şi concentrare), eliberează intuiția şi 
dă un imbold imaginaţiei. Acesta este un exercițiu deosebit de util, mai ales în contextul 
generațiilor actuale – idee verificată în contextul unui workshop foarte recent cu elevii 
liceului „Dinu Lipatti” (25 octombrie 2015). 
 Pe acest drum, urmând această metodă, elevul capătă o libertate extraordinară de a 
trece dintr-o situație în alta, de la un mod de gândire la altul. Am lucrat cu elevi care erau 
mai credibili ca actorii cu experiență. În plus, față de ceea ce am discutat, mai este problema 
abordării textului. Aici sunt două direcții: 
1. Abordarea scenei simple – schimb de 4, apoi 6, apoi 8 până la 20-25 de replici – studiu 

etapizat în care elevul utilizează Punctul de concentrare în situația dată, învață să-şi 
asculte partenerul şi să urmărească un Scop.  

2. Abordarea textelor din repertoriul individual (fabule, povestiri, poezii, monolog). Lucrul la 
text este foarte important. Debutul lucrului la text trebuie să se facă aproape concomitent 
cu fabulă și povestire pentru că sunt genuri literare care presupun un subiect închegat, 
povestirea unor fapte şi întâmplări concrete şi va continua cu poezii de genuri diferite. În 
clasa a XII-a se adaugă şi monologul. Poeziile vor fi alese după același criteriu – al 
concreteții. În spatele ideilor și sentimentelor pe care poetul le exprimă, trebuie să fie o 
poveste uşor de urmărit sau o îngemănare logică de idei. De exemplu, la „Scrisoarea a III-
a” de Mihai Eminescu, se poate alege atât partea referitoare la bătălia de la Rovine, cât şi 
partea pe care o denumim în genere politico-filozofică („Au prezentul nu ni-i mare? N-o 
să-mi dea ce o să cer?...”) Exemplul vizând textul eminescian nu este întâmplător. Deşi, în 
primii 2 chiar 3 ani de liceu, abordarea unor texte de asemenea dificultate este, aş putea 
spune, aproape interzisă, în anul IV se vor recomanda texte mai lungi şi de calibru care îi 
pregătesc pe elevi pentru susținerea pe o perioadă mai lungă a unui punct de vedere în 
fața unei audiențe. „Scrisoarea a III-a” poate fi însă un foarte bun material de studiu la 
clasa de Arta actorului. Abilitatea de a susține texte de amploare dezvoltă concentrarea, 
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autocontrolul şi managementul emoțional. Deşi, la finalul clasei a XII-a doar unii dintre 
elevi vor putea susține texte depășind 2 pagini de text, acei elevi care vor avea această 
abilitate pot ținti către profesionalizarea în domeniu. Nu este mai puțin adevărat că există 
şi excepții fericite de la această regulă, în sensul că sunt cazuri când un elev incapabil a 
susține un repertoriu individual solid şi de amploare, are totuși abilitatea de a fi autentic, 
de a străluci în improvizație şi de a convinge o comisie de admitere într-o universitate că 
îşi merită locul printre viitorii actori, poate nu ca actor de dramă, dar ca posibil foarte 
talentat actor de comedie.  

Abilitățile cognitive şi practice dezvoltate la cursul de Arta actorului sunt multiple. O 
să dăm, în continuare, numai câteva exemple: 

• Abilităţi intrapersonale – elevul unei clase cu profil teatral dezvoltă o capacitate 
sporită de analiză a sinelui, lucru esenţial în procesul continuu de autocunoaştere pe 
care-l facem în viaţă.  

• Abilităţi de comunicare (abilităţi interpersonale) – abilitatea de ascultare activă a 
partenerului (în scenă, translată aproape imediat în viaţă), abilităţi de colaborare în 
cadrul oricărei echipe de lucru, etică profesională în sensul respectului şi cooperării 
cu toţi membrii echipei; abilităţi de cercetare şi experimentare. 

• Abilităţi sporite de memorare (arta actorului dezvoltă toate tipurile de memorie) şi 
concentrare (procesare pe termen lung la nivel cerebral1).  

• Abilităţi perceptive – capacitatea de preluare a informaţiilor din mediul înconjurător 
prin intermediul simţurilor, acutizând, prin exerciţiu, percepţia. Acest tip de exerciţiu 
determină o senzorialitate conştientă, promptitudine în răspunsul la stimuli şi 
spontaneitate. 

• Abilităţi intuitive şi imaginative – tehnicile specifice Artei actorului eliberează 
intuiţia, element esenţial în procesul de creaţie artistică şi ştiinţifică, singura abilitate 
care nu se poate preda şi, de asemenea, exersează diferitele tipuri de imaginaţie. 

• Abilităţile creative ale elevului sunt dezvoltate încă de la primele exerciţii şi-l 
pregătesc pe acesta pentru dezvoltare şi inovare în diverse domenii.  

• Abilităţile de asumare exersate prin punerea în diverse situaţii determină o mai mare 
capacitate empatică (abilitate interpersonală). 

• Abilităţile fizice şi vocale dobândite vor face din absolventul unei clase de Arta 
actorului un adult armonios, capabil de autocontrol, cu prezenţă, ţinută, capabil, prin 
urmare, a impacta social.  

                                                           

1 În privinţa capacităţii de concentrare, studiile arată că, în anii 2000, individul avea capacitatea de a se 
concentra 20 de secunde dintr-un minut, iar în 2015 se mai poate concentra doar 7 - 8 de secunde.  
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• Abilităţile emoţionale – respectiv creşterea coeficientului EQ – vor determina crearea, 
în timp, a unui laborator propriu destinat managementului emoţional, aspect esenţial 
pentru echilibrul adultului de mai târziu. 

Lista poate continua cu diverse capabilităţi – capacitatea de a gestiona eficient timpul, 
organizare şi planificare, lucru în echipă, leadership, motivaţie, iniţiativă, flexibilitate, 
dinamism, entuziasm… şi multe alte aspecte ce vor determina tânărului ce a experimentat 
într-un laborator de Arta actorului o imersiune socială şi profesională mai rapidă, o 
adaptabilitate sporită şi o viaţă adultă fericită.  
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Cercetarea anterioară a potenţialului educaţiei artistice pentru a spori creativitatea 
tinerilor a subliniat nevoia de îmbunătăţire continuă a calităţii sale. Pentru a facilita 
împlinirea acestei nevoi şiidentificarea celor mai bune practici, s-au produs numeroase 
prezentări şi studii ale stării educației artistice şi culturale în Europa. Studiile conțin 
informații comparative referitoare la existenţa educației artistice şi culturale în cadrul 
planurilor de învățământ a 30 de ţări europene. Acoperă scopurile şi obiectivele unei 
asemenea educații, organizarea sa, furnizarea activităților extra-curriculare, precum şi 
inițiative de dezvoltare a educației artistice şi culturale. Mai mult de-atât, include informații 
importante legate de evaluarea elevului şi instruirea profesorului în domeniul artistic. De 
exemplu, arată clar că muzica şi artele vizuale sunt cele mai răspândite discipline predate în 
școli, la nivel primar şi secundar şi că participarea artiștilor profesioniști în educație este 
destul de limitată. Studiul atrage atenția asupra importanței colaborării între actori diferiți în 
educație. 

Artele au fost mult timp prezente în sistemul şcolar de stat, în special în școlile 
elementare. Teatrul sau, mai precis, piesele de teatru sunt de obicei folosite numai pentru 
evenimente speciale (Crăciun, sfârşit de an, Paşte, concursuri şcolare). Artele, cu excepția 
muzicii, nu sunt integrate în curriculum şi nu sunt utilizate de către profesori ca instrumente 
de predare în şcoli, decât în liceele vocaţionale cu profil de specialitate. 

În ultimul deceniu a apărut un nou mod de a gândi educaţia artistică. Aceasta diferă 
în mod semnificativ de activitățile artistice limitate, pe care majoritatea adulţilor şile mai 
amintesc din propria școală. Spre deosebire de noi, în Statele Unite ale Americii, încă din anii 
’60 a apărut un nou mod de a gândi în legătură cu educația artistică. Artele primesc acum 
recunoaştere ca fiind o componentă fundamentală în învăţământ şistudiul lor face parte din 
strategia națională de îmbunătățire a ofertei şcolare a Statelor Unite ale Americii. Artele sunt 
acceptate ca fiind o materie proprie, dar şi o materie integrată în alte discipline. 

În noul învățământul de artă copiii învață să-şi exprime ideile, sentimentele, emoțiile 
şi prin crearea de imagini proprii prin dans, muzică, teatru. Ei învață să înţeleagă mesajele 
istorice şi culturale care sunt transmise în operele de artă. Învață, de asemenea, să facă 
analize critice şi să tragă concluzii în funcție de ceea ce văd şi aud, lucru care îndeamnă la 
reflecție asupra sensului oferit de percepţiileşiexperienţele lor. Pe baza conţinutului de fond, 
educaţia artistică dezvoltăacele capacităţi pe care liderii în afaceri, profesoriişi părinţiisperă 
ca tinerii săle deprindă: creativitatea, rezolvarea problemelor, gândirea analitică, abilități de 
colaborare şi judecăți responsabile. Lauren Resnick de la Universitatea din Pittsburg a 
elaborat o listă a competențelor de gândire hrănite de curriculum-ului artelor. Ea spune că educația 
artistică antrenează studenții în gândirea complexăşi încurajează un curent de gândire, care 
de multe ori duce la soluții inovatoare sau chiar soluții multiple, ca atunci când un actor 
încearcă diferite moduri de a modela un caracter, în crearea unei opere de artă. Educația 
artistică necesită un autocontrol al procesului de gândire în sine, cum ar fi atunci când elevii 
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trebuie să evalueze propria activitate şi să se autocorecteze sau să aplice standarde externe. 
Elevii învaţă cum să ordoneze şi să structureze în condiţii de dezordine aparentă. Educația 
artistică implică, de asemenea, interpretări nuanțate, ca atunci când dramaturgul caută să 
găsească exact cuvintele potrivite pentru a stabili un caracter, a semnala iţele unui complot 
sau de a realiza un efect emoțional. 

Studiile sugerează că arta poate fi un instrument valoros pentru integrarea de 
cunoștințe în alte discipline academice şi că artele pot fi utilizate în mod eficient pentru a crea 
curriculum-uri disciplinare încrucișate. O educație în domeniul artelor poate aduce această 
contribuție, deoarece se dezvoltă capacitatea elevilor de a vedea „în propriile lipsuri" şi de a-
şi face o imagine de ansamblu, spune Peter Senge, unul dintre cei mari experți ai Americii, cu 
privire la „organizarea de învățare”. „Noi nu mai reuşim să mai vedem consecințele 
acțiunilor noastre; ne pierdem simțul intrinsec de conectare la o scară mai mare... După un 
timp, am putea să nu mai vedem obiectiv întregul.” 
 Arta actorului este un aspect al artelor şi implică joc, mișcare, muzică, dans, dicție. Cu 
ajutorul jocurilor teatrale elevii analizează, sintetizeazăşi critică anumite idei, fapt ce produce 
o evoluție în gândirea lor. Utilizarea teatrului, în speţă a tehnicilor teatrale, creative prin 
definiţie,poate fi beneficăpentru predare, în general, dar mai ales pentru predarea ştiințelor 
exacte, fiind astfel o artă multidimensională. 

Copiii învață prin joc şi acest lucru îi ajută să-şi dezvolte experiențele. Arta actorului, 
în forma sa cea mai simplă, se bazează pe joc. Timp de secole jocul a fost văzut ca eliberarea 
potenţialului copiilor. Pe măsură ce îmbătrânim, uităm treptat să ne jucămşi asociem 
adeseaimaginaţia cu lucruri ce pot fi catalogate drept „chestii pentru copii”. Pentru că este 
mai dificil pentru adulţi să se imagineze jucându-se. Deşi, în realitate, copilul din noi trăieşte 
încă, iar imaginaţia, deşis-a mai estompat în timp, poate reapărea, dacă se dorește acest 
lucru. 

Profesorii consideră jocul ca pe o componentă vitală a învățării copiilor mici. Jocul are 
un potențial eliberator vital pentru copii. Pe măsură ce copiii se implică în jocul imaginat, ei 
învațăde fapt cum să se mişte între o lume imaginarăşi realitate.  

Literatura de specialitate pe teme de joc şi educație timpurie se concentrează pe 
diversitatea şi valoarea jocului pentru dezvoltarea cognitivă, socialăşi emoţională a copiilor 
de vârstă mică. Profesorii știu că învăţarea poate fi maximizatăşi optimizată atunci când 
copiii sunt interesați de ceea ce fac, când îi interesează subiectul, când au un anumit control 
asupra direcţiei în care merge jocul şi atunci când au posibilitatea de a interacționa între ei. 
Astfel, învăţarea poate fi facilitată atunci când nevoile sociale şi emoţionale sunt dezvoltate 
prin joc.2 

                                                           

2 McCaslin, 1996; Heathcote, 1971; Smilansky & Shefatya, 1990; Greenspan, 1997 
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Mai ales astăzi, când societatea se transformă rapid, iar majoritatea societăților 
industriale devin mai competitive şi mai complexe, educația trebuie să fie la rândul ei 
adaptată la nevoile societăţii. Jocul trebuie transformat şi structurat, atât acasă, cât şi la 
şcoală. Jocul este considerat ca fiind principala caracteristică a copilăriei, dar aproape nicio 
considerație nu este dată pentru relevanţa jocului în dezvoltarea copiilor sau în dezvoltarea 
capacităţii lor de învățare. Acesta este un rezultat al aspirațiilor părinților şi a cadrelor 
didactice pentru a ajuta copiii să fie competitivi în societate. În metoda clasică, mijloacele 
tradiționale de joc din copilărie sunt înlocuite cu activități structurate şi regizate de adulți, 
cum ar fi foi de lucru învățate pe de rost. Această abordare elimină învăţarea prin joc şi se 
bazează pe presupuneri, cum ar fi: „jocul are o valoare mică”, „succesul şi câștigul sunt mai 
importante decât efortulde a atinge diverse obiective””, „severitatea profesorului este cel mai 
bun şi cel mai eficient mod pentru ca elevii să învețe”, „copiii sunt interesați în procesul de 
învățare numai atunci când sunt recompensați cu note mari”, „cu cât se începe procesul de 
formare mai repede, cu atât mai bine”. 

Examinarea bazelor sociale şi emoționale ale dezvoltării umane, făcută de Greenspan 
în 1997, ne avertizează că această strategie pune în pericol creşterea sănătoasă a copiilor. 
Sistemul actual cere educatorilor să fie atenți la primele etape ale dezvoltării emoționale a 
copiilor în scopul de a-i ajuta să devină ființe umane mai atente şi sensibile. Programele care 
stimulează stima de sine sunt limitate la preşcolari şi în clasele primare în majoritatea 
cazurilor. De îndată ce elevii ajung la școală, profesorii sunt preocupați numai de realizările 
lor academice. Copiii sunt evaluați, notaţi şi catalogaţiasemenea unor piese.Accentul se pune 
pe matematică, lecturăşi alte materii. Profesorii măsoară, de cele mai multe ori, succesul 
viitor al copiilor prin cât de repede au învățat/memorat – aceleaşi metode tip șablon. 
Greenspan ar dori să vadă că fiecare copil are posibilitatea de a învăţa într-un mod care este 
adaptat şi se potrivește lui şi răspunde necesităților sale; că profesorii se bazează pe crearea 
unor experiențe de învățare pentru fiecare copil, în loc să fie concentrați pe realizările 
acestora. Experienţa de învăţare creată prin joc este benefică pentru că îi ajutăpe copii să 
absoarbăşi să analizeze ideile.  

De un program educațional care se bazează pe joc pot beneficia elevii precum şi 
profesorii, prin furnizarea contextului şi mijloacelor, cât şi prin promovarea, învățarea şi 
predarea la nivel individual. Copiii se angajează în jocuri adaptate la niveluri care le sunt 
confortabile, acestea urmând să reflecte exactcapacitatea lor de învățare şi să demonstreze 
nivelul lor de înţelegere. Predarea prin joc poate ajuta, de asemenea, copiii să depășească 
diferențele culturale. Când copiii se joacă, imităşi reprezintă comportamente ale lor şi ale 
altora. Este important pentru copii sa ia în considerare perspectivele altora, în scopul de a 
înțelege de ce cineva ar putea acționa într-un anumit fel. Aceste competențe oferă elevilor o 
bază de a învăța despre ei înşişişi despre alte persoane: 

• acțiuni, reacții şi interacțiuni;  
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• roluri şi responsabilități în contexte specifice. 
Profesorii pot câștiga o mulțime de rezultate şi satisfacții implementând programe 

bazate pe joc. Joaca oferă profesorilor posibilități de observare, colectare a datelor şi de 
documentare, precum şi evaluarea copiilor. Prin observarea modului cum participă la joc 
copii, profesorii pot identifica nevoile specifice ale fiecărui individ şi pot analiza anumite 
puncte tari sau puncte slabe. Exemple de informații care pot fi colectate prin observare, 
atunci când copii se joacă:  

• utilizarea vocabularului folosit şia detalilor de exprimare; 
• strategii pentru rezolvarea problemelor şi pentru negocierile între ei;  
• nivelul lor de înțelegere;  
• nivelul lor de percepţie.  

În situații de joc profesorii pot deveni conştienți de acțiunile şi interacțiunile 
individuale ale copilului, interacțiunile în cadrul grupului, natura şi direcțiile pe care le ia 
jocul. Prin intermediul jocului se poate observa cazul în care un copil preferă să 
interacționeze doar cu anumiți copii sau situaţia când un copil este, de multe ori, exclus din 
joc. Observațiile şi datele pot furniza o bază pentru planificarea experienței de învățare 
viitoare şi, de asemenea, pentru raportarea anumitor detalii părinților. Aceste detalii pot 
canaliza elevul pentru a urma un anumit tip de şcoli în viitor. 

Profesorii joacă un rol esențial în facilitarea, sprijinirea şi promovarea jocului între 
elevi. Oferindu-le noi oportunități de învățare, având posibilitatea să centreze jocul pe o zonă 
care prezintă probleme pentru un copil sau poate planifica experiențe care sunt relevante 
pentru întreaga clasă, se pot furniza sau sugera elemente de recuzită pentru a adăuga 
diversitate şi a mări complexitatea jocului. Profesorii pot sugera idei şi experiențe 
provocatoare, semnificative. Un joc complex este mult mai probabil acceptat, atunci când 
jocul se desfășoară pe perioade substanțiale de timp, decât dacă se desfășoară doar câteva 
minute înainte de masa de prânz, de exemplu. Profesorul trebuie să aibă o atitudine 
pozitivăşi să-i încurajeze, pot modifica regulile jocului şi pot participa, atât prin acțiunile lor 
directe cât şi indirecte, reuşind să aibă un feedback pe o gamă largă de rezultate referitoare la 
competențele reale ale copiilor.  

Arta, şi în special arta actorului, este recunoscută, ca un fiind un mod integrativ de a 
privi viața, educația şi înțelegerea complexității lumii înconjurătoare prin provocările pe care 
le regăsim în ea. 
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Abstract: The article „The Relation and the Influence of 
Group Work in the academic excellency” is aimig to show 
one of the most important benefits of theatre training 
through artistic classes in the Romanian high schools. The 
teacher, through his pedagogical skills and capabilities, 
can significantly contribute to maximizing the effects of 
educational and psychosocial climate of specialized 
practical and theoretical classes. The general atmosphere 
in the class determines the success of the training through 
acting techniques, practicing the learning skills, cognitive 
skills and capabilities of the teenage students.  
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Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare, cooperarea între 
factorii educaționali şi sociali devine necesară, impunându-se ca o obligație morală pentru a 
favoriza dezvoltarea copiilor şi a tinerilor, într-un mod echilibrat, prin aducerea în atenția 
acestora, a exemplelor şi modelelor cu adevărat valoroase şi demne de urmat.  

Educația şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluția 
societății, în care rolul său a devenit şi va trebui să devină în continuare, din ce în ce mai 
important. Peformanța şcolară s-a remarcat dintotdeauna, având în prezent în cele mai 
numeroase medii sociale şi segmente şcolare un prestigiu important, printr-o promovare 
echilibrată, superioarăşi solidă a valorilor spirituale înalte. 

Prin esența sa omul este ființă socială, având capacitatea de a influența şi determina 
tot ce-l înconjoară. Omul nu poate trăi singur, izolat fără a interacționa cu ceilalți. El se 
raportează permanent la cei din jurul său, stabilind multiple relații sociale care au caracter 
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psihologic, conştient şi direct. Aceste relații sunt importante pentru elevii care studiază 
disciplina Arta actorului în liceele vocaționale de artă. 

• Caracterul psihologic reiese din aceea că elevul participă cu toată ființa lui în implicarea 
şi rezolvarea jocului propus, precum şi în relaționarea cu toți colegii de echipă, iar 
trăirile psihologice sunt orientate unele spre altele, în vederea obținerii reciprocității. 

• Caracterul conştient reiese din aceea că elevii din echipa sau grupa de lucru, pentru a 
relaționa trebuie să fie conștienți, să-şi dea seama de nevoile şi așteptările lor. 

• Caracterul direct indică necesitatea prezenței celuilalt participant, a coechipierului, a 
partenerului de joc real sau imaginar „față în față”. 
Pe parcursul anilor petrecuți la catedră am căutat să am în centrul atenției mele relația 

dintre ambianța emoțional-dispozițională şi performanța şcolară. Am observat că legăturile 
dintre adolescenți se desfășoară pe o arie foarte largă, ce cuprinde amiciția, prietenia cu 
implicare totală, contradicții şi conflicte legate de imaginea şi stima de sine, colaborarea în 
funcție de preferințele pentru interese comune sau activități distractive la care participă în 
clasă, în activitățile școlii, dar şi în particular cu prietenii apropiați şi familia. Aceste legături 
de atracție sau respingere, de cooperare sau conflict, îşi pun amprenta asupra dezvoltării 
personalității individuale, deoarece se ştie că personalitatea adolescentului se structurează 
mai ales prin comparație cu cei ce se află în proximitate.  

Un fapt important este că, în perioada adolescenței, devine prioritarăafirmarea grupului 
de apartenență, în defavoarea celei individuale. Acest lucru este susținut de modul în care 
elevii se grupează ad-hoc în grupe mici şi lucrează împreună la exercițiul nou sau de unele 
momente de relaționare dintre personaje, jocul de rol, propus de ei sau de profesor. Această 
relaționare reliefează similaritatea temperamentală a clasei, a grupei întregi sau a subgrupei, 
elevii implicându-se, cu mare plăcere şi disponibilitate, în jocurile propuse care presupun un 
consum energetic mai mare sau mai mic.  

Relaționarea pozitivă cu colegii şi prietenii din clasă sau grupă, determină formarea 
unor trăsături de caracter precum: generozitatea, susținută de dorința de a fi pe placul 
grupului şi al clasei.  

Aptitudinal, elevii care studiază arta actorului se afirmă atât din punct de vedere al 
abilităților teoretice, cognitive, cât şi al celor practice şi trăiesc momente de satisfacție când 
reuşitele lor îi evidențiază în fața colegilor de echipă, a clasei şiprofesorului.Prin 
interiorizarea valorilor sociale se consolidează unitatea caracterului, în strânsă legătură cu 
formarea discernământului, care devine la această vârstă un mecanism psihic subtil, prin 
care adolescenţii îşi reglează conduita în echipă. 

Din aplicațiile practice pe care le abordez cu elevii claselor IX-XII la disciplinele 
teoretice şi practice ale profilului Arta actorului, am identificat dinamica relațiilor dintre  
adolescenți-adolescenți şi adolescenți-adulți. Acest fapt se explică prin Eul personal şi social 
foarte pronunțat la această vârstă, așa cum explicăşi prof. W. James în lucrarea sa „The 
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Principles of Psychology” publicată în 1890: „Personalitatea este influențată atât de maturizarea 
biologică, cât şi de experiența personală de viață, familialăşi socială.”   

Elevii claselor de arta actorului dovedesc o mai mare nevoie de independență, de 
libertate în exprimarea părerilor personale, de încredere acordată de cei din jur în 
posibilitățile, opiniile şi manifestările lor. Treptat elevii cu care lucrez la clasă capătă 
autonomia de exprimare, încrederea în sine, fiind o confirmare a faptului că deprinderile pe 
care le impune disciplina arta actorului la această vârstă sunt aprobate şi apreciate de către 
grupă, clasă, prieteni, familie şi societate. Testarea resurselor personale ale elevilor prin 
exercițiile de improvizație, le pune în evidență creativitatea, inventivitatea, inteligența de 
rezolvarea a jocului, a problemei, a situației de joc propusă de profesor, partenerii de joc sau 
a lui personal, toate acestea reprezentând indicii ale maturizării treptate, dar sigure, trăind 
intens reuşitele şi eșecurile, vibrând afectiv la relaționarea dintre ei şi profesor în cadrul 
orelor de Arta actorului. 

Pentru grupa de elevi care lucrează, fie în echipă, fie individual, o importanță 
deosebită o are comunicarea clară a regulilor jocului, a enunțului problemei, a situației de joc 
ce urmează a fi rezolvată cu propria metodă, fiecare în felul său, important fiind rezultatul 
şianume acela ca echipa şi fiecare elev să-şi asume problema de joc şi de a fi credibil în fața 
celorlați, a avea momentul de adevăr, toate acestea conducând la cooperare şi, de ce nu, la 
competiţia dintre elevi influenţând astfel, productivitatea şi eficiența echipei. 

Competiția şi cooperarea sunt procese de grup, de echipă. Primul proces - compețiția -
poate mări eficiența de rezolvare a jocurilor, însă, pentru unii membri poate fi şi o sursă de 
frustare, anxietate sau conflicte nevrotice, atunci când exercițiul este nereuşit. Cel de-al doilea 
- cooperarea - poate fi o rezolvare a exercițiului în echipă sau individual, care urmărește 
satisfacția comună sau personală a membrilor echipei, determinând diminuarea satisfacției 
individuale. 

Formele învățării în echipă pun accentul pe faptul că relațiile interpersonale pot fi 
uneori frâne sau pot facilita dezvoltarea personală, colaborarea şi cooperarea dintre elevi, 
precum şi tehnici de autodescoperire, a proceselor interpersonale pentru mărirea abilităților 
şi dezvoltarea armonioasă a propriei personalități. 

Procesul educativ-instructiv în predarea diciplinei Arta actorului în învățământul 
preuniversitar angajează relații multidimensionale cu o încărcătură psihologică şi pedagogică care, 
dacă se desfășoară la un nivel optim, asigură performanţa.  

Multiplele relații interpersonale între participanții la viața școlară asigură un proces 
de interinfluențare reciprocă. Interacțiunea nu se limitează la comunicarea şi transmiterea de 
conținuturi şi informații în domeniul de studiu, ci presupune antrenarea unor sentimente şi 
atitudini, atât în ceea ce-l privește pe profesor, cât şi pe elevi.  

Reuşita profesorului care predă disciplina arta actorului depinde de natura relațiilor 
pe care le stabilește cu elevii săi, când interacționează în cadrul lecțiilor, multe eșecuri sau 
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nereuşite, datorându-se unor relații deficitare sau de neînțelegere a situației de joc, a 
enunțului problemei sau a jocului propus.  

Profesorul, prin abilitățile şi capacitățile sale psihopedagogice, poate contribui 
semnificativ la maximizarea efectelor instructiv-educative şi a climatului psihosocial al orelor 
de specialitate practicăşi teoretică. Atmosfera generală în echipă şi în clasă condiționează 
reuşita în formarea deprinderilor de învățare, a abilităților şi a capacităților cognitive.  

Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga sa personalitate, motivație, 
aptitudini, competențe, experiență personală, creativitate şi voință. 

„Informația unei expresii nu este niciodată pur cognitivă, ci pragmatic afectivă”, 
afirmăȘtefan Burzănescu în lucrarea sa „Sociologia Opiniei Publice”, unde „Predarea este o 
acțiune organizatăşi orientată de către profesor cu scopul de a provoca modificări în 
comportamentul elevilor.”3 Profesorul printr-o influențare corectă, în direcția așteptărilor 
sale şi în acord cu obiectivele de dezvoltare ale elevilor, trebuie să cunoască dorințele şi 
așteptările acestora, să prevadă reacțiile şi comportamentele lor şi să proiecteze scenarii 
didactice prin care să contracareze eventualele distorsiuni sau conflicte. Pe de altă parte, 
interacțiunea elev-elev, elev-profesor în timpul desfășurării activității didactice, face posibilă 
interacțiunea cu colegii de echipă care antrenează modificarea percepțiilor, judecăților, 
opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor. Tensiunile în echipă pot crea frustrări, greu de 
depăşit pentru elevi, profesorul trebuind să le previnăşi să le poată gestiona şi rezolva. 

O personalitate armonios dezvoltată denotă: independență, inițiativă, autoinstrucție, 
autodepăşire, autoevaluare corectă şi abordarea problemelor vieții cu realism. Succesul școlar 
transpare în personalitatea elevilor prin demonstrarea unor calități intelectuale, trăsături 
pozitive de caracter, motivații şi aspirații superioare, comportamente valoroase față de sine, față de cei 
din jur şi față de societate, succes care rezidă din interacțiunea dintre educația familială şi cea 
psihosocială, dar şi a acestora cu cea pedagogică.     

Nevoia de model uman este o necesitate zilnică cu implicații hotărâtoare asupra 
destinului fiecărui elev, implicit al fiecărui individ. Odată însuşit, modelul poate determina 
moduri comportamentale, dar şi existențiale, chiar calitatea vieții personale în totalitatea sa.  

În raport cu celelalte componente ale socialului, valorile artistice în cadrul orei de 
Arta actorului, privite prin idealurile performanței, au influențat şi influențează în sens 
benefic şi valorile de la alte discipline de cultură generalăşi de specialitate.  

În acest sens lecția de Arta actorului este tipul de activitate în care binele, cinstea, 
onoarea şi demnitatea se metamorfozează în fair-play, frumosul artistic găsindu-şi 
obiectivitatea în armonia, echilibrul şi respectul față de munca în echipă. Astfel de valori au o  
mare influență educativă, pentru că, prin emoții şi sentimente, adolescenții pot vibra mai 

                                                           

3Burzănescu, Ștefan, Sociologia Opiniei Publice, Ed. Bacovia, Bacău, 1997, p. 203 
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intens, iar după ce le-au receptat şi conștientizat apar influențele benefice asupra raporturilor 
interumane, a stărilor de spirit sau afective, a calității vieții personale şi sociale, în general.  

Concursurile şi Olimpiadele naționale şi interjudețene sunt forme de organizare 
stimulative pentru elevi, care le încununeză întreaga activitate de pregătire în cadrul orelor 
de Arta actorului şi care reprezintă puncte de referință ale întregului proces de pregătire 
programat pe termen lung. Competiția este posibilitatea de a defini libertatea de 
improvizație şi interpretare şi ca orice întrecere are ca finalitate victoria. 

Pentru toți profesorii şi elevii claselor de Arta actorului din liceele vocaționale de artă, 
aceste competiții artistice reliefează faptul că sunt, în special, întâlniri care prezintă nivelul la 
care elevii au ajuns în pregătirea lor, dar şi munca profesorului. Aceste competiţii oferă 
ocazii de o autoevaluare şi evaluare a evoluției elevului şiprofesorului, ocazii de a lega 
prietenii între elevi, de a întări relațiile dintre cadrele didactice de specialitate. Se creează 
criterii comune de evaluare, se reîmprospătează principiile pedagogice specifice artei 
actorului, obiectivul principal al competiţiilor fiind acela ca toţi elevii şi profesorii să aibă 
experienţe profunde de învăţare şi să se simtă toţi câștigători. 

Prin orele practice şi teoretice de la specialitatea Arta actorului, elevii claselor IX-XII 
din Liceele de Arte din ţară asimilează cunoştinţe şi concepte care alcătuiesc o adevărată 
teorie a competiției sub forma jocurilor, totul în spiritul prieteniei, cunoașterii şi a respectului 
reciproc, bazate pe demnitatea ființei umane.  

Constituindu-se dintr-un astfel de sistem de valori, Arta actorului în învățământul 
preuniversitar schimbă sau influențează comportamente umane, instituindu-se alături de 
alte componente ale socialului, ca un factor educațional de certă valoare. 
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Moreover, the benefits of theater education have been 
demonstrated repeatedly and UNATC, through it’s leaders in 
theatre pedagogy training, wants to introduce optional classes of 
theater in mass education. 
Keywords: theatre education, theater games, creativity, 
imagination, spontaneity, IQ/EQ, emotional development. 
 
 

Se ia un spaţiu gol, se pune la dispoziţia unui elev-actor şi jocul poate să înceapă. 
Parafrazarea lui Peter Brook nu este întâmplătoare, iar termenul de „actor” a fost înlocuit în 
mod voit cu cel de „elev-actor” deoarece lucrarea de faţă îşi propune să zăbovească puţin 
asupra utilităţii învăţământul teatral preuniversitar.  

Necesitatea acestui tip de învăţământ a fost adeseori pusă în discuţie. Din fericire s-au 
găsit suficiente argumente pentru ca secţiile de arta actorului să îşi continue existenţa. Mai 
mult decât atât, beneficiile artei teatrale au fost demonstrate în repetate rânduri şi chiar se 
doreşte  introducerea unor cursuri opţionale de teatru şi în învăţământul de masă.  

În condiţiile în care învăţământul modern pune accent pe metodele activ-
participative, rolul pe care îl ocupă jocul în activitatea de învăţare a devenit din ce în ce mai 
evident. Profesorul Ion Cojar statuta: „Gândirea înaintează, prin joc, de la cunoscut la 
necunoscut, de la previzibil la imprevizibil, de la sigur la problematic, de la nimereală la 
strategie, jocul nu se asociază facilului şi neseriosului, ci creaţiei şi sensibilităţii.”4 Aşadar, 
jocul stimulează gândirea şi antrenează imaginaţia făcându-l pe copilul-actor creativ.  

                                                           

4 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ediţia a III-a, editura Paideia, Buc, 1999, p. 72 
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Tot la capitolul dedicat Principiului Unităţii în diversitate în arta actorului, renumitul 
profesor Cojar afirma: „Teatrul şi arta autentică sunt jocuri, la fel cum, în aceeaşi ordine de 
idei, văzute din acelaşi unghi, toate profesiile şi funcţiile considerate onorabile sunt de 
asemenea jocuri cu scopuri şi reguli specifice. 

Toate profesiile au la origine convenţii care se obiectivează prin subiecţii jucători în 
măsura în care sunt îndeplinite condiţiile, regulile şi scopurile finale şi reuşesc performanţe 
specifice.”5 

Încă din copilările, prin joc, copilul experimentează situaţii posibile de viaţă, urmând 
să hotărască, în cunoştinţă de cauză, viitoarea sa profesie. Desigur că mediul în care se 
dezvoltă îşi pune amprenta asupra personalităţiii sale într-o măsură mai mare decât 
ereditatea. Din păcate, de multe ori, societatea, familia şi sistemul de învăţământ uită să 
abordeze elevul ca pe o personalitate unicăşi irepetabilă, cu nevoi specifice.  

Adesea elevul se găseşte în situaţia de a respecta nişte reguli pe care nu le înţelege şi, 
mai ales, cărora nu le găseşte utilitatea. Încetul cu încetul, el îşi pierde creativitatea, dorinţa 
de a învăţa, de a experimenta şi se transformă într-un element pasiv al procesului instructiv-
educativ. El este obligat săȋngurgiteze informaţiile transmise de profesor dintr-o programă 
mult prea aglomerată, care parcă nu a fost gândită anume pentru el. Obligat să se supună 
unui ideal educaţional, elevul îşi pierde identitatea şi ajunge să îşi manifeste din ce în ce mai 
timid propriile opinii.  

Cu un deosebit tact pedagogic Keith Johnstone observă, în începutul cărţii sale 
„Impro – Improvizaţia şi teatrul”, faptul că educaţia i-a ucis imaginaţia şi spontaneitatea, 
transformându-l într-un adult monoton. Schilodit sufleteşte de grija zilei de mâine, adultul 
uită să aprecieze micile bucurii ale vieţii.  

Din experinţa pe care am acumulat-o ca profesor în învăţământul vocaţional 
preuniversitar pot spune că elevii care optează pentru profilul arta actorului aşteaptă să fie 
învăţaţi să facă teatru. Este copleşitoare puterea cu care este investit profesorul şi sigur că 
acesta se poate simţi tentat să se bucure de această influenţă, atrofiind complet creativitatea 
propriului elev. Dar dacă dascălul artistic îşi înţelege cu adevărat menirea, va căuta să 
trezească spontaneitatea amorţită a învăţăcelului său. Desigur, jocurile teatrale şi 
improvizaţia ajută enorm în acest sens. Prin intermediul lor copilul îşi recapătă identitatea, se 
descoperă ca om, învaţă să respecte reguli, dar şi să găsească soluţii şi să îşi susţină propriul 
punct de vedere.  

Sufocat de atâtea probleme, sistemul de învăţământ preuniversitar uită că fiecare elev 
are o poveste. Tânăra generaţie se confruntă cu o multitudine de probleme de la violenţă, 
familii destrămate, abandon sufletesc şi resimte acut nevoia de a comunica. Arta actorului 
favorizează această comunicare de care tinerii au atâta nevoie. Exerciţiile de improvizaţie îi 

                                                           

5 Idem, p. 74 
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ajută să comunice, să stabilească relaţii trainice, să lege prietenii. Prin jocurile teatrale, copii 
cu background emoţional şi social diferit sunt puşi în condiţii de egalitate şi astfel învaţă să 
se accepte reciproc, să se respecte, să se înţeleagă unii pe ceilalţi şi să identifice resorturile 
care îi determină să acţioneze. 

„...adolescenţa şi copilăria sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile 
emoţinale care ne vor domina întreaga existenţă”, spune Daniel Goleman în cartea sa 
„Inteligenţa emoţională”. Din păcate, învăţământul preuniversitar are în vedere mai degrabă 
dezvoltarea intelectuală decât pe cea emoţionalăşi asta în condiţiile în care sondajele 
efectuate asupra unui număr considerabil de părinţi şi profesori „indică tendinţa mondială a 
generaţiei actuale de copii de a avea mai multe probleme decât în trecut: sunt mai singuri şi 
mai deprimaţi.” 

Pentru că arta nu poate fi privită în afara emoţiei, învăţământul artistic şi cel teatral în 
special, prin exerciţiile sale specifice îl determină pe elevul-actor să-şi accepte emotivitatea, 
să vorbească liber despre sentimentele şi trăirile sale, descoperindu-şi unicitatea sa în 
diversitatea grupului. Tot Goleman demonstrează în cartea sa faptul că „inteligenţa 
academică are foarte puţin de a face cu viaţa emoţională” şi că oameni care au un IQ foarte 
ridicat au eşuat lamentabil atunci când nivelul inteligenţei lor emoţionale a fost unul scăzut.  

Întrebări pertinente îşi fac simţită prezenţa aici: Ce ar trebui să ne preocupe pe noi 
pedagogii? Dezvoltarea intelectuală a elevului sau cea emoţională? Care anume este mai 
importantă? Care sunt nevoile generaţiei actuale? 

 În mod cert, în învăţământul modern dezvoltarea intelectuală nu ar trebui să existe 
fără cea emoţională. Activitatea culturală trebuie să fie dublată de cea emoţională. Doar 
atunci vitorul adult se va accepta pe sine, va fi un om împlinit şi va contribui la dezvoltarea 
acestei societăţi. 

În „Munca actorului cu sine însuşi”, Stanislavski sublinia importanţa celor trei laturi 
(afectivă, volitivăşi intelectuală) în cadrul actului artistic şi în elaborarea vieţii psihice a 
personajului. Iată deci, în cadrul atelierului de arta actorului are loc o dezvoltare completă a 
individului: atât din punct de vedere emoţional, cultural, dar şi volitiv. 

Fiind prezentă la Conferinţa Naţională „Tehnici teatrale în educaţie”, organizată de 
Departamentul de Cercetare din cadrul UNATC în 21 şi 22 noiembrie 2014, am reţinut o 
concluzie personală ca pedagog: generaţiile actualede elevi au mult mai mult curaj de a se 
exprima emoţional şi au dreptul să o facă, iar noi, profesorii de teatru din învăţământul 
preuniversitar,putem, prin specificul disciplinei noastre, să venim în întâmpinarea nevoilor 
emoţionale ale elevilor noştri, putem să accesăm şisă ascultăm sufletul elevului mai întâi de 
toate. 

Salut astfel iniţiativa colectivului profesoral din învăţământul vocaţional universitar 
de a susţine şi promova învăţământul vocaţional preuniversitar. Demersul lor devine cu atât 
mai necesar în lipsa unui limbaj comun şi a unor documente curriculare care să ne 
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permitănouă, profesorilor din învăţământul preuniversitar, să aderăm la aceleaşi obiective 
pedagogice. De asemenea, sunt recunoscătoare întregii echipe de profesori care sprijinăşi 
care fac posibilă existenţa învăţământului vocaţional preuniversitar şi cred că împreună vom 
reuşi să surmontăm orice dificultăţi pe care le întâmpinăm în încercarea de a crea un sistem 
de învăţământ care să răspundă nevoilor elevilor. 
 
Referințe bibliografice: 

1. Brook, Peter, Spaţiul gol, Editura UNITEXT, 1997 
2. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, ediţia a III-a, Editura Paideia, Bucureşti, 1999 
3. Goleman, David, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008 
4. Johnstone, Keith, IMPRO – Improvizaţia şi teatrul, Editura Tracus Arte, 2014 
5. Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, trad. Mihaela Beţiu, UNATC PRESS, 

Bucureşti, 2008 
6. Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955 

 
Daniela-Lăcrămioara Enache-Nistor este absolventă a Facultăţii de Arte, din cadrul Universităţii 
„Dunărea de Jos”, Galaţi, promoţia 2007. Din 2008, profesor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”, 
Galaţi.  
 

Daniela-Lăcrămioara Enache-Nistor is a graduate of The Faculty of Artsfrom the University 
„Lower Danube”, Galaţi, 2007. Sice 2008, Mrs. Nistor is an Acting teacher in the High School of 
Arts „Dimitrie Cuclin”, also from Galaţi.  
  

79



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                    

 

 

 

SPECTACOLUL, O ALTERNATIV

 
 

Zane Jarcu 
Liceul de Arte „Hariclea Darclée” 
zanejarcu1@yahoo.co.uk 

  
Abstract: Theater for children and teenagers offers an 
operational system applicable in the educational process in 
secondary education, which can become an alternative 
school training. The style of a show that addresses the need 
of adolescents is marked by the organic blending of visuals, 
sounds and words. This intertwining of the verb with 
music and dancing, are prerequisites for entering into the 
consciousness of young spectator spectacular message. 
style of a performance that addresses the need of adolescents 
is marked by the organic blending of visuals, sound
words. 
Keywords: theatre education, theater 
performance with teenage actors, performance of teenage students, artistic style
 
 

Arta în general este una dintre căile cele mai adecvate pentru a descoperi 
subtilul din om, de a cizela structuri mentale 
apartenenţa la diferite culturi, mentalităţi, vârste biologice 

Teatrul este o alcătuire de semne care exprim
mult mai vastăşi mai complexă, în care el ilustreaz
cunoaşterii, structură conform căreia orice parte reflect
sa de a oferi o viziune totală asupra lunii în întrega sa complexitate.

Astfel, arta în general şi teatrul în particular î
menirea sa de dezvoltare a personalităţii fiin
impactul puternic şi decisiv asupra modelării personalit

Teatrul pentru începători în ale informa
sarcină majorăşi anume: responsabilitatea de a proiecta în sistemul de receptare al 
adolescentului a unui mesaj corect, prelucrat cu gust 
încărcătură educaţional-culturală.  
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SPECTACOLUL, O ALTERNATIVĂ ÎN INSTRUIREA ŞCOLARĂ 

Theater for children and teenagers offers an 
operational system applicable in the educational process in 
secondary education, which can become an alternative 
school training. The style of a show that addresses the need 

ic blending of visuals, 
sounds and words. This intertwining of the verb with 

entering into the 
of young spectator spectacular message. The 

that addresses the need of adolescents 
organic blending of visuals, sound and 

techniques, 
performance with teenage actors, performance of teenage students, artistic style, syncretism. 

ile cele mai adecvate pentru a descoperi şişlefui 
subtilul din om, de a cizela structuri mentale şi emoţionale, ce se diferenţiază între ele prin 

i, vârste biologice şi categorii sociale. 
de semne care exprimă într-o manieră metaforică o realitate 

, în care el ilustrează structura holografică a realităţii şi a 
reia orice parte reflectă proprietăţile întregului, capacitatea 

asupra lunii în întrega sa complexitate. 
teatrul în particular îşi manifestă în mod firesc, organic, 

ii fiinţei umane. De aceea se evidenţiază cu pregnanţă 
rii personalităţii adolescentului.  

tori în ale informaţiei despre viaţăşi cultură,  poartă pe umeri o 
anume: responsabilitatea de a proiecta în sistemul de receptare al 

adolescentului a unui mesaj corect, prelucrat cu gust şi măsură, deci cu stil şi cu profundă 
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Arta spectacolului este condusă de sisteme specifice de exprimare capabile să o facă 
să-şi atingă unul dintre scopurile sale esenţiale şi anume comunicarea. Aceasta poate fi 
stabilită între indivizi şi grupuri umane, factori generatori de informaţie şi receptori care se 
manifestă prin relaţionarea directă, verbală, dar şi printr-un ansamblu de elemente 
nonverbale. Sistemele specifice de exprimare în cadrul comunicării la nivel de individ, 
colectivitate şi domeniu, creează ceea ce putem numi un stil personal. 

Stilul este ordinea şi mişcarea impusă propriilor gânduri, propriilor concepţii. Stilul 
spectacolului destinat copiilor şi tinerilor, se recomandă a fi un stil sincretic. Iniţial prin însăşi 
definiţia sa, sincretismul, apărea ca o topire a unor elemente eterogene, aparţinând unor arte 
ce se manifestau îndeosebi în formele primare de dezvoltare ale culturii, concretizându-se în 
produsul folcloric. Odată cu cristalizarea zonelor de artă în forme specifice, distincte, s-a 
simţit nevoia a se unifica o seamă de arte sub denumirea de Artele spectacolului, permiţând 
exprimarea într-o formă nouăşi plenară a acestora. 

Stilul unui spectacol ce se adresează adolescenților este organic marcat de necesitatea 
împletirii elementelor vizuale, sonore cu cuvântul. Această împletire a verbului cu muzica şi 
dansul, sunt condiţii sine qua non pentru pătrunderea mesajului spectacular în conştiinţa 
tânărului spectator, prin întrepătrunderea lor realizându-se o simbolistică uşor de receptat la 
nivelul său de vârstă. 

Apare astfel evident faptul că spectacolul adresat generaţiilor tinere are nevoie din 
plin de această formă de captare în primă instanţă a zonelor senzoriale ale percepţiei, a zonei 
de intuiţie ce conduce la formarea judecăţilor ipotetice şi care. prin accesul la cuvânt, se 
poate transforma printr-o procesualitate firească în concept şi conţinut de idei. 

Teatru contemporan în general este un teatru al vizualului, al atacului asupra 
sistemului nostru senzorial, al excitării emoţiei prin energia reunită a sunetului muzical, a 
ritmului, a imaginii ultra-expresive, a plasticităţii corporale, a şocului de culori, al tuturor 
factorilor componenţi ale celorlalte arte care slujesc spectacolul teatral. 

Astfel, este de aşteptat ca găsind limbajul cel de dincolo de cuvinte, să putem 
comunica mai complex, mai aproape de sensul integral, să deţinem căi de transmitere a 
mesajului mult mai sigure tinerilor spectatori. 

Comportamentul scenic non-verbal: gest, mimică, atitudine corporală, sunet muzical, 
constituie un limbaj de sine stătător. Acest limbaj creează stilul teatrului modern în general, 
şi mai cu seamă se legitimează a fi acela al spectacolului adresat unui public tânăr în 
formare, când tot ce poate îmbrăca şi învălui cuvântul, prin imagine şi sunet, poate fi un 
vehicul mai sigur de captare a interesului privitorului începător.  

Teatrul poate să constituie un mijloc complementar de a transmite informaţii, de a 
îmbogăţi lexicul adolescentului, de a-i pune probleme pe care urmează să le-nțeleagă şi să le 
rezolve cu potențialul şi experiența lui de viață personală. 
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Spectacolul dramatic în educaţie în zilele noastre, potrivit spuselor lui Gavin Bolton, 
unul din importanţii reprezentanţi al celui mai important curent, Drama în Educaţie, 
înseamnă „...mai mult decât nişte exerciţii şi mai mult decât joc dramatic, drama în educaţie 
înseamnă integrarea a două structuri în care jocul dramatic şi exerciţiile se împletesc, se 
amestecă în mod necesar”. (Bolton 1993) 

Spectacolul de teatru pentru copii şi adolescenți, oferă un sistem operaţional aplicabil 
în procesul instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar, care poate deveni o 
alternativă în instruirea şcolară. 
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LAUREA

 – Mats Ek şi Femi Osofisan 

În luna aprilie, Craiova a găzduit dou
Shakespeare (ediția a X-a) și Premiul Europa Pentru Teatru

celebrul coregraf suedez Mats Ek a primit 
Europa Pentru Teatru, iar regizorul Silviu Purc
Premiul Special. Printre laureații acestor distinc
figurează: Ariane Mnouchkine, Giorgio Strehler, 
Heiner Müller, Peter Brook, Robert Wilson, Luca 
Ronconi, Pina Bausch, Michel Piccoli, Harold Pinter, 
Robert Lepage, Melina Mercouri, Vaclav Havel, Jack 
Lang, Iuri Liubimov. 

                                                                               

 Invitat la cele două manifestări a fost 
laureatul 2016 al trofeului Thalia, acordat de 
(AICT). Această distincție se acordă teoreticienilor sau practicienilor care s
prin activitatea lor de cercetare concretizat
Menționez că autorul concepției plastice a trofeului 
iar inițiativa acordării acestui premiu îmi apar
la Torino (2005) și reînnoită pentru următorii 10 ani la Congresul de la Beijing (2015). Au fost 
încununați cu premiul Thalia: Eric Bentley, Jean
Vatsyayan, Eugenio Barba. 

Dou
Critical Stages/Scènes Critiques
universul profesional 
lui Femi Osofisan 
legate de
teatrale 
 

 

                   

 
Drago
primul laureat al Premiului 
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LAUREAŢI 2016 
 

i Femi Osofisan –  
 

zduit două evenimente de elită: Festivalul Internațional 

Premiul Europa Pentru Teatru (ediția a XIV-a). Cu acest prilej, 
celebrul coregraf suedez Mats Ek a primit Premiul 

, iar regizorul Silviu Purcărete 
ii acestor distincții 

: Ariane Mnouchkine, Giorgio Strehler, 
Brook, Robert Wilson, Luca 

Ronconi, Pina Bausch, Michel Piccoli, Harold Pinter, 
lav Havel, Jack 

                                                                               Premiul „Thalia” AICT (designer Dragoș Buhagiar) 
ri a fost și criticul de teatru nigerian Femi Osofisan, 

, acordat de Asociația Internațională a Criticilor de Teatru 
teoreticienilor sau practicienilor care s-au remarcat și 

prin activitatea lor de cercetare concretizată în scrieri importante pentru arta teatrului. 
iei plastice a trofeului Thalia este scenograful Dragoș Buhagiar, 

rii acestui premiu îmi aparține, ea fiind aprobată de AICT la Congresul de 
torii 10 ani la Congresul de la Beijing (2015). Au fost 

Eric Bentley, Jean-Pierre Sarrazac, Richard Schechner, Kapila 

Două interviuri publicate în revista online AICT 
Critical Stages/Scènes Critiques ne apropie de 
universul profesional și de creație a lui Mats Ek și al 
lui Femi Osofisan și ne oferă informații prețioase 
legate de căile de afirmare și dezvoltare ale mișcării 
teatrale și ale artelor spectacolului azi în lume. 

                   Prof. univ. dr. Ludmila PATLANJOGLU 

Dragoș Buhagiar alături de criticul american Eric Bentley, 
primul laureat al Premiului „Thalia” AICT (2006) 
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Mats Ek: Despre critic

Interviu cu regizorul și coregraful Mats Ek
 

 
 

aprecia
teatru
unor lucr

pasă de 
sau să
trebuie s
există 

critic al meu, însă nu pot să nu remarc că anumite lucruri transpuse în cuvinte pot pune în 
lumină aspecte pe care le-am scăpat din vedere
altă parte, subliniazăși responsabilitatea criticului. 
„oricine” ar putea, la fel de bine, să scrie o cronic

Munca de o viață a lui Mats Ek – el se apropie acum de 70 de ani 
și teatrul de animație contemporan sau experimental într
modeste, dar de o mare libertate. Woyzeck de Büchner în versiunea lui Ek s
corporale pentru prima oară într-un astfel de spa
exclusiv de dans alături de Cullberg Ballet 10 ani mai târziu. Când s
s-a alăturat companiei de dans a mamei sale, Birgit Cullberg, aceasta era 
contemporană care se deplasa în turnee din Suedia. Dup
dansator, era destul de clar că, cel puțin pentru sine, creativitatea sa era mai evident
postura de coregraf decât din cea de dansator. 

Critica de dans și cea de teatru din anii ‘60 
dacă dansul post-modern zdruncinase domeniile artelor 
Privind înapoi, e dificil de imaginat ce gândeau criticii de dans de la acea vreme când au 

Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 

Mats Ek: Despre critică  

coregraful Mats Ek 

de Margareta Sörenson 

traducerea: Cornel Huțanu & Mihaela Bețiu 

Astăzi, Mats Ek este unul dintre cei mai 
apreciați coregrafi din lume și, de la întoarcerea sa la 
teatru în anii ‘90, a fost elogiat pentru reinterpetările 
unor lucrări dramatice clasice completate de dans. 

Mats Ek: «Mi-ar plăcea să pot spune că nu-mi 
de cronici. Am încercat întotdeauna să nu le citesc 
ă le ascult, să nu le acord niciun fel de atenție, dar 

trebuie să mărturisesc că depedența mea față de critică 
 totuși. Eu însumi sunt cel mai sever și mai dur 

anumite lucruri transpuse în cuvinte pot pune în 
vedere. Odată tipărite, le înțeleg argumentul. Pe de 

i responsabilitatea criticului. Și nu sunt adeptul convingerilor că 
cronică.» 
el se apropie acum de 70 de ani – începe cu teatrul 

ie contemporan sau experimental într-o locație mică cu posibilități 
de Büchner în versiunea lui Ek s-a jucat cu măști 

un astfel de spațiu în 1967, înainte să devină un spectacol 
turi de Cullberg Ballet 10 ani mai târziu. Când s-a îndreptat către dans și 

turat companiei de dans a mamei sale, Birgit Cullberg, aceasta era prima companie 
care se deplasa în turnee din Suedia. După un număr considerabil de ani ca 

in pentru sine, creativitatea sa era mai evidentă din 
postura de coregraf decât din cea de dansator.  

i cea de teatru din anii ‘60 și ‘70 erau două lumi total separate, chiar 
modern zdruncinase domeniile artelor frumoase, ale muzicii și literaturii. 

Privind înapoi, e dificil de imaginat ce gândeau criticii de dans de la acea vreme când au 
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ridicat un zid pentru a proteja baletul clasic, care experimenta o renaștere în acea perioadă 
prin vedete ca Rudolf Nureiev ce acaparau mare parte a luminilor rampei. Mats Ek a realizat 
Soweto alături de Cullberg 
Ballet în 1977, la un an de la 
revoltele și împușcăturile din 
ghetto-ul sud-african.  

 

 
Soweto – 1977  

 
 
 

 
 

Birgit Cullberg, în vârstă de 69 de ani în acel moment, dansa rolul 
Mother Africa reprezentând sufletul continentului, puterea, 
anduranța, umilința și mândria sa. Spectacolul susținea lupta contra 
Apartheid și a fost întâmpinat cu ovații. Trecutul colonial a țării și-a 
găsit expresia într-o păpușă mecanică îmbrăcată în costum de epocă. 
(n.trad.) 
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 Mats Ek a creat versiunea în dans după Casa Bernardei Alba de Lorca în 19781, iar 
criticul american Walter Terry scria, într-o perspectivă asupra Cullberg Ballet pentru o 

revistă suedeză de dans: „Cui îi 
pasă de părerea lui Mats Ek 
privind diferențele sociale sau 
de oricare dintre opiniile sale,fie 
ele politice sau nu?” De fapt, 
Terry nu era în întregime 
negativ față de Bernarda lui Ek - 
dar rolul Bernardei, mama 
opresivă, dansat de un bărbat 
îmbrăcat în femeie, asta i s-a 
părut prea crud și brutal, mai 
ales când dansatorul și-a 
desfăcut cămașa dezvelindu-și 

pieptul păros. Asta o cobora 
la nivel de „spectacol de 
travestiți”, sublinia Terry, 
care considera, de 
asemenea, că operele lui 
Mats Ek sunt „copilărești și 
extrem de naive și vulgare”. 

 
 
 
 

                                                 
1 Casa Bernardei – 1978 Piesa lui Garcia Lorca evidențiază faptul că represiunea exterioară creează, de 
asemenea, reprimare interioară, faptul că fascismul, conservatorismul și strictețea religioasă creează 
un climat închis, claustrofobic în jurul unei familii sau al unei națiuni. Piesa a fost scrisă în 1936, în 
același an în care Garcia Lorca a fost ucis de simpatizanții lui Franco. Spectacolul lui Mats Ek a 
subliniat ideea represiunii politice și a represiunii interne create de Bernarda asupra fiicelor ei. Casa, 
plină de mobilă masivă și neagră, pare pe punctul de a exploda. Rolul văduvei Bernarda a fost creat 
de Luc Bouy, îmbrăcat în costum feminim. Exprimarea prin dans a permis sublinierea reprimării 
sexuale, a nevoii de confort și dragoste. Masa destinată cinei în familie, un simbol recurent în munca 
de mai târziu a lui Mats Ek, își face aici debutul ca punct de concentrare primordial și devine uneori 
altar. (n. trad.) 
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Casa Bernardei – 1978 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Deja consacrat în anii ‘80 și mult ovaționat, Mats Ek a zdruncinat critica cu prima sa 
reinterpretare a piesei de balet clasice Giselle (1982). Astfel, pentru prima oară, coregraful a 
făcut o re-lectură sau reconstrucție a unei piese de coregrafie de balet clasic ce avea să fie 
mult mai blândă decât oricare din cele ulterioare, precum reinterpretările mai drastice ale 
Lacului Lebedelor (1987) sau ale Frumoasei Adormite (1996). (Piesa originală, Giselle din 1841, pe 

muzica lui Adolphe Adam și 
coregrafia lui Jules Perrot și Coralli, 
se baza pe un basm popular german 
de Heinrich Heine pentru a alcătui 
unul dintre cele mai pure exemple 
ale romantismului pe scenă.) Mats Ek 
a folosit muzica originală a lui Adam 
și o poveste similară, dar fata 
inocentă de la țară, Giselle, a fost 
descrisă ca o alienată, o tânără ciudată 
și poate cu ceva tulburări mentale, 
care se îndrăgostește de mult mai 
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bogatul Albrecht. Al doilea act, care este dansat la lumina lunii în pădurea cu zâne în 
original, a fost transformat într-un spital de boli mentale unde tinerele trădate în dragoste 
erau separate de viață, de familie și de cei dragi. El a întors romantismul cu susul în jos, 
obiectând fațăde modul de a privi atât bărbații, cât și femeileși, nu în ultimul rând, față de 
sexualitate. 

Criticii de dans s-au supărat și l-au acuzat pe 
Mats Ek că distruge frumusețea poveștiiclasice prin stilul 
său de dans contemporan: picioare flexate, linii apropiate 
de podea, arătând dragoste mentală cât și fizică între 
îndrăgostiți. Iubitorilor de balet li s-a părut dezgustător. 

M.E.: „Uneori, critica a fost utilă. Alteori, ea a 
reprezentat un șoc. Unii dintre criticii din Suedia au înțeles 
versiunea mea laGiselle, alții nu. Câțiva ani mai târziu am 
realizat Ritualul primăveriiși am avut recenzii foarte 
proaste. Am fost chiar acuzat de sadism când am arătat 
destinul brutal al femeii sacrificate. Cu toate că nu am fost 
de acord, m-a determinat să-mi reconsider munca într-o 
oarecare măsură.” 

 
 

Giselle – 1982 
 
 
 
 

 
Sleeping Beauty – 1996  
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Sleeping Beauty – 1996 
 

Ritualul primăverii, una dintre primele piese consacrate ale modernismului, a 
provocat mulți coregrafi, dar Mats Ek dorea să confrunte povestea unui sacrificiu uman cu 
ritualul și cu strictețea teatrului japonez tradițional, o formă teatralăcare îl fascinase pe artist 
încă de când era foarte tânăr. 

 
 
 

 

The Rite of Spring– 1984 
 
 

M.E.: «E întotdeauna o bucurie când simți că ești înțeles. O cronică pozitivă poate fi o 
eliberare, conferindu-ți un sentiment de libertate. Privind în urmă, comentariile încurajatoare 
le-am primit cel mai des în timpul turneelor internaționale, nu în Suedia, și ele au contribuit 
la reputația mea. În Germania, Franța și Italia, reacția a fost puternică, chiar extraordinară. O 
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piesă ca Giselle a fost vizionatăși înțeleasă foarte diferit în diferite părți ale lumii. Lacul 
Lebedelor a primit recenzii negative în Suedia, dar a fost extrem de lăudată în Franța. Frumoasa 
Adormită a fost atât elogiată, cât și respinsă în Germania. 
 Astăzi, cronicile sunt mai scurte. Probabil criticii nu mai au aceeași poziție sigură în 
cadrul publicațiilor lor și printre personalul editorial. Când critica este la nivelul ei de vârf, e 
ca o conversație, există comunicare. În trecut, același critic ar fi putut să-mi urmărească 
munca de-a lungul anilor, aspect foarte valoros atât pentru el, cât și pentru mine. Poziția lor 
avea forțăîn cadrul publicațiilor, lucru care, astăzi, nu mai există. Numai în Germania, în 
oarecare măsură, acest lucru mai este valabil. Un ziar ca Frankfurter Allgemeine încă mai 
publicăcronici foarte lungi, cu puține sau chiar fără fotografii, părând să aibă încredere într-
un schimb între cititor și scriitor. 

Discurile de vinil sunt din nou populare și foarte căutate astăzi, poate o renaștere 
similară ar putea veni pentru cei profund interesați de lectura despre dans? Poate că revistele 
se vor dovedi o alternativă, atunci când ziarele vor dispărea înlocuite treptat de social media. 
Pentru mine, lumea internetului este una ciudatăși necunoscută, dar văd, de asemenea, o altă 
consecință în cadrul teatrelor, cum ar fi Dramaten, Teatrul Național din Suedia. Atunci când 
se lucrează la o nouă producție sunt, în stadii incipiente, încurajat să prezint ceva ce poate fi 
postat online. Teatrele caută cu nervozitate modalități de a fi văzute și auzite. Au dificultăți 
mari în a se evidenția într-un flux vast și nesfârșit de știri și evenimente. 

Din ce în ce mai mult, opiniile preiau controlul, opiniile sunt exprimate prin bloguri 
și site-uri. Un formator general de opinie ar putea avea un punct de vedere solid, dar eu sunt 
mai degrabă interesat de ceea ce într-adevăr este exprimat și de semnificația profundă a ceea 
ce este tipărit sau difuzat. Astăzi, oamenii nu se mai uită la televiziunea națională, punctul de 
reper comun pentru „toată lumea” a dispărut, doar câțiva mai au o înțelegere 
profundăaștirilor sau evenimentelor culturale. Am încercat mereu „să nu bag în seamă 
criticii”, dar asta nu funcționează întotdeauna.» 

La început, Mats Ek a realizat teatru-dansși apoi, din 1993, când a părăsit poziția de 
lider artistic al Cullberg Ballet, a continuat din postura de coregraf, preluând din nou, în 
paralel, lucrări în teatru. La Dramaten, printr-o suită de secvențe de teatru-cu-dans a reînnoit 
lucrări clasice precum Don Juan de Molière, Neguțătorul din Veneția de Shakespeare și 
Andromaca de Racine. Dansul între actorii-dansatori și dansul realizat prin solo-uri, exact ca 
într-o arie de operă, a înlocuit o parte din textul care a fost tăiat. Cehov, Strindberg și alți 
clasici au urmat și Ek a deschis anul centenarului morții lui Strindberg, în 2012, cu Sonata 
Fantomelor imaginată ca un azil pentru persoane în vârstă. Recenziile nu puteau fi mai 
entuziaste, când vechiul Strindberg reiese ca un dramaturg contemporan, sălbatic și nebun, 
dar totuși sănătos și uman imaginând drama îmbătrânirii. 
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    Swan Lake - 1987 
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potențialul este evident, dar critica serioasă
reacție rapidă din online, îmi lipsește gândirea în profunzime, reflec
adevărat cămult mai multe femei sunt critici ast
diferență de calificare între bărbați și femei care scriu despre artele spectacolului. Unii critici 
sunt foarte buni, o adevărată comoară pentru art

Sunt un pesimist. Mi-e dor de rela
dacă știu că această amintire este contaminat
 

Margareta Sörenson, președinte al AICT, este 
cercetător în istoria dansului. Ea scrie pentru cotidianul na
cărți despre artele spectacolului, cea mai recent
Spinks. Interesul ei deosebit pentru dans și marionete au 
condus-o adesea către artele scenice clasice din Asia 
ghidat curiozitatea și către cele contemporane. 
 
 

Margareta Sörenson, president of IATC, is a Swedish 
theatre and dance critic, a writer and researcher in dance 
history. She writes for the daily national paper 
and has written a number of books on the performing arts, 
the latest on Mats Ek, with photographer Lesley Leslie
Spinks. Her special interest in dance and puppetry has often 
led her to the Asian classical stage arts and increased her 
curiosity about contemporary ones. 

                                                 
2 Informaţiile cuprinse în Notele traducătorilor ş
publicat în 2011, la editura Bokförlaget Max Storm, text Margareta Sörenson 
Leslie-Spinks. 
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M.E.: «Criticii de teatru sunt surprinzător de 
ignoranți cu privire la dans, în termeni 
generali. Ei sunt la fel de surprinzător de 
slabi în aprecierea actoriei, decorului și în a 
vedea diferența dintre conceptși regie. Se 
bazează exclusiv pe text și multe alte 
aspecte ale lucrării le scapă cu vederea, nu 
sunt menționate. Unii critici de teatru au o 
agendă proprieși omit o grămadă de lucruri! 

Nu mă pot raporta la „like”-uri 
sau la „tweet”-uri. Aspectul democratic și 

ă tinde să devină tot mai academică. În critica cu 
te gândirea în profunzime, reflecția mai serioasă. Este 

mai multe femei sunt critici astăzi, dar în ce mă privește nu pot vedea nici o 
i femei care scriu despre artele spectacolului. Unii critici 

pentru artă, alții sunt pur și simplu lipsiți de talent. 
elația de tip conversație dintre artist și critic, chiar 

amintire este contaminată de nostalgie.»2 

edinte al AICT, este un critic suedez de teatru și dans, scriitoare și 
scrie pentru cotidianul național Expressen și a redactat o serie de 

i despre artele spectacolului, cea mai recentă despre Mats Ek, alături de fotograful Lesley Leslie-
i marionete au 

e scenice clasice din Asia și i-au 

, president of IATC, is a Swedish 
theatre and dance critic, a writer and researcher in dance 
history. She writes for the daily national paper Expressen 
and has written a number of books on the performing arts, 
the latest on Mats Ek, with photographer Lesley Leslie-
Spinks. Her special interest in dance and puppetry has often 
led her to the Asian classical stage arts and increased her 

torilor şi fotografiile au fost preluate din albumul „Mats Ek”, 
publicat în 2011, la editura Bokförlaget Max Storm, text Margareta Sörenson și fotografii de Lesley 
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     Dramaturgia - o muncă 

Interviu cu Femi Osofisan
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femi Osofisan se remarcă printr-o distins
patru decenii. El este Profesor Emerit în Arta Teatral
Profesor la Universitatea de Stat Kwara, Malete, Ilorin, Nigeria. E
dramaturg, eseist, actor, critic, poet, prozator, editor 
produs peste șaptezeci de piese de teatru, cinci volume de poezie, patru romane 
colecții de eseuri. De la primul Premiu pentru Eseu 
Western Nigeria Broadcasting Service (WNBS) în 1965, Osofisan a câ
distincții, inclusiv primul Premiu pentru Literatur
(ANA) în 1983 pentru Morountodun and Other Plays
cel pentru Dramă cu Yungba-Yungba and the Dance Contest
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 făcută din dragoste 

 

Femi Osofisan 

de Olakunbi Olasope 

o distinsă carieră în mediul academic de aproximativ 
Arta Teatrală, la Universitatea din Ibadan, și distins 
a, Malete, Ilorin, Nigeria. Este regizor de teatru, 

dramaturg, eseist, actor, critic, poet, prozator, editor și editorialist. Osofisan a scris și a 
ese de teatru, cinci volume de poezie, patru romane și mai multe 

Premiu pentru Eseu la Aniversarea Independenței din partea 
Western Nigeria Broadcasting Service (WNBS) în 1965, Osofisan a câștigat mai multe 

Premiu pentru Literatură din partea Asociației Autorilor Nigerieni 
Morountodun and Other Plays (Morountodun și alte piese) și, mai târziu, 

Yungba and the Dance Contest (Yungba-Yungba și concursul de dans) 
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în 1993. Minted Coins (Monede bătute), o colecție de poezii scrise sub pseudonimul Okinba 
Launko, a câștigat Premiul pentru Poezie ANA și Premiul Regional Commonwealth pentru Poezie - 
Prima Colecție în 1987. În 2000, el a fost nominalizat pentru prestigiosul Premiu Neustadt din 
SUA. Piesele sale sunt printre cele mai jucate în Nigeria. 

A fost distins cu Officier de l'Ordre Nationale de Merite (Ofițer al Ordinului Național 
pentru Merit), Republica Franceză (1999); Ordinul Național Nigerian pentru Merit în Științele 
Umaniste [NNOM] (2004); Premiul Fonlon-Nichols pentru Literatură și Lupta pentru Drepturile 
Omului (2006), precum și titlul de Membru al Academiei Nigeriene de Litere [FNAL] (2006). 

Osofisan a fost, de asemenea, consilier pe probleme teatrale la al doilea Festival 
Mondial al Artei și Culturii Africane și de Culoare (Festac '77); la Olimpiada Culturală, ediția din 
1996 a Jocurilor Olimpice - Atlantași Mișcarea pentru Mobilizare Generală, Redresare Socialăși 
Economică (MAMSER), Abuja, Nigeria (1989). A fost, de asemenea, președintele Asociației 
Autorilor Nigerieni (ANA) (1988-1990), și al PEN, Nigeria (2004-2010)și, pentru un singur 
mandat, Director General și Director Executiv al Teatrului Național, Lagos, Nigeria. 

Piesele lui Osofisan au fost jucate în numeroase țări, unde a avut, de asemenea, burse 
de predare sau de cercetare, în Japonia, Sri Lanka, Ghana, Lesotho, China, Statele Unite ale 
Americii, Canada, Marea Britanie, Franța și Africa de Sud. 

Este membru fondator și editor literar al primului board editorial al The Guardian, 
Lagos (1983-1984); Fondator și Director Artistic al Kakaun Sela Kompani (1979) și 
CentreSTAGE-Africa (Centrul pentru Studii în Teatru și Genuri Alternative de Expresie din 
Africa, o organizație non-guvernamentală); și fondator și editor al Opon Ifa, un chap-book de 
poezie (1974), care mai târziu a devenit Opon Ifa Review, o revistă trimestrială a artelor, 
dedicată în mare parte creative writing-ului. 
 

Olakunbi Olasope: „Adaptare” este un cuvânt foarte des folosit în zilele noastre de către practicieni 
și mediul academic. Cum îl definiți dvs.? 
 

Femi Osofisan: Adaptările pe care le-am realizat de-a lungul anilor se împart în două 
categorii. Primul tip sunt cele comandate. În acestea, în mare parte, răspund unui anumit 
scenariu, la cerințele  specifice ale sponsorilor. Știi, ei îți dau o anumită agendă, la care trebuie 
mai mult sau mai puțin să te conformezi și astfel libertatea ta ca artist este oarecum limitată. 
Ești mai mult sau mai puțin prins în capcana scenariului original. Ești captiv în structura și 
mesajul său. Aceasta este principala problemă legată de comisioane, iar eu sunt mereu 
conștient că textul original poate fi abordat în mod fidel sau nu. 

Adică, cât de departe ar trebui să te îndepărtezi de textul original? Este dilema 
constantă pe care o înfrunt în astfel de circumstanțe. Cât de departe de autor te poți 
reprezenta pe tine? La o adaptare adevărată, nimic nu ar trebui să se schimbe în principiu, în 
afară de modalitatea de expresie și, poate, chiar dialectul. Pentru că nu este cu adevărat 
munca ta, dacă pot spune așa. Este munca altcuiva pe care o interpretezi pentru un timp nou, 
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un nou climat, și, poate, într-un nou mod. Deci, ace
aceea, trebuie să fiu de acord cu autorii din punct de vedere ideologic 
orice fel de interpretare. 

Prin urmare, a doua categorie este cea care m
adaptările pe care sunt inspirat să le întreprind din impulsul unei recunoa
reciproce. Este asemănător emoției iubirii sau unei reuniuni neplanificate î
s-au văzut de mult. Citesc unele lucrări, și apoi
numesc o înțelegere delicioasă, un acord stră

Atracția inițială a lucrării este, prin urmare, perspectiva sa. Aceasta se datoreaz
faptului că împărtășesc punctul de vedere expri
motivul adaptării este transpunerea acestui punct de vedere într
posibil. Astfel, produsul final s-ar putea să
ținând cont că propriile mele preocupări intr
frumusețile acestui tip de „adaptare”– faptul c
decide să păstrez sau săexclud un aspect sau altul al lucr
propriilor mele presiuni ideologice. 

Așa că depinde întotdeauna de circumstan
realizez. În același timp, este bine să ne amintim c
culturi ale lumii. E fascinant și arată că natura uman
pieselor noastre să traverseze cu ușurință grani
 

O.O.: Tr
internetul în promovarea textului dramatic?

F.O.: Cred c
pozitiv. Dup
anxietăț
abordări, noi strategii pentru a r

diferită 
acum ca vârst
cele pe care le 
cunoaștere a realit
genul jocurilor sub lumina lunii, a festivalur
sezoniere sau ale elementelor comunale cu al lor 
cor ritual matinal. A
ei și să 
foarte aten

 

Afiș din orașul Accra, Ghana, al producției Nkrumah
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nou mod. Deci, aceasta este întotdeauna o problemă. Și de 
din punct de vedere ideologic înainte de a începe 

Prin urmare, a doua categorie este cea care mă entuziasmează. Acestea sunt 
le întreprind din impulsul unei recunoașteri puternice și 

au unei reuniuni neplanificate între prieteni ce nu 
i apoi, atât eu cât și piesa ajungem la ceea ce eu 
ălucitor, imediat sau lent, dar irezistibil oricum. 

rii este, prin urmare, perspectiva sa. Aceasta se datorează 
esc punctul de vedere exprimat de piesa de care sunt atras și, astfel, 

rii este transpunerea acestui punct de vedere într-un singur loc cât mai exact 
ă nu fie o „traducere” exactă a lucrării originale, 

ri intră în joc. Pentru mine, aceasta este una dintre 
faptul că, din postura de dramaturg, pot alege, pot 

exclud un aspect sau altul al lucrării originale pentru împlinirea 

depinde întotdeauna de circumstanțele care au condus la adaptarea pe care o 
ne amintim că există paralele uimitoare în diferitele 
natura umană e aceeași peste tot. Un aspect ce permite 

granițele. 

Trăim într-o lume guvernată de tehnologie. A fost util 
internetul în promovarea textului dramatic? 

 

Cred că da, chiar dacă nu întotdeauna într-un mod 
pozitiv. După cum știți, politica, noile tehnologii, noile 

ți dictează că dramaturgul trebuie să caute noi 
ri, noi strategii pentru a rămâne relevant. 
E clar, de exemplu, că generația de ieri este 
 de cea de azi. Studenții sunt mult mai tineri 

acum ca vârstă, iar mediile din care provin nu mai sunt 
cele pe care le știam. Foarte puțini dintre ei mai au o 

tere a realităților vieții rurale sau a experienței de 
genul jocurilor sub lumina lunii, a festivalurilor 
sezoniere sau ale elementelor comunale cu al lor oriki – 
cor ritual matinal. Așa că, dacă dorim să ne apropiem de 

 abordăm această nouă provocare, trebuie să fim 
foarte atenți la noile tehnologii. 

Nkrumah-ni, Africa-ni! 
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O.O.: Primesc dramaturgii suficientă atenție pentru munca lor din partea criticilor de teatru?
 

F.O.: Răspunsul este da și nu. Unii dramaturgi au parte de mult
de teatru. Soyinka, de exemplu, și J.P. Clark, a
plâng. Am parte de destulă atenție din partea criticilor. Dar, din p
lucrurile cu alți dramaturgi. Cei mai tineri, de 

Dar, propria mea atitudine față de critici este oarecum ambigu
când scriu, este de a găsi cele mai bune forme pentru a m
adică, în așa fel încât să am un impact maxim asupra publi
limbajul și dialectele disponibile în contextul specific al unei piese, limit
spațiale, actorii...și bugetul! Punctul de vedere al criticului nu intr
interpretezi cuvântul „critic” în sensul cel mai larg, în
 

O.O.: Ca urmare a întrebării precedente, permite
din cauza dominației regizorului-vedetă? 
 

F.O.: Ei bine, eu nu, poate pentru că sunt și 
primul regizor al pieselor mele. În situația noastr
lui Soyinka sau Clark, regizorii tind să fie cei marginaliza
menționate de către critici! Cu toate acestea, rela
trebuie să scrie pentru ca regizorii să continue s
 

O.O.: Din moment ce ați menționat cuvântul „afaceri
desfacere pentru teatru în zilele noastre? 

 

F.O.: Cererea pentru piesele noastre este reprezentat
superioare. Piesele sunt citite ca lecturi școlare, iar unele piese sunt realizate de c
proiecte de clasă în campusuri. Altminteri, pia
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ie pentru munca lor din partea criticilor de teatru? 

i nu. Unii dramaturgi au parte de multă atenție din partea criticilor 
i J.P. Clark, aș zice. Personal, nu cred că am de ce să mă 
ie din partea criticilor. Dar, din păcate, nu la fel stau 

i dramaturgi. Cei mai tineri, de exemplu, sunt neglijați. 
de critici este oarecum ambiguă. Tot ce-mi doresc, 

si cele mai bune forme pentru a mă exprima cât mai lucid posibil; 
am un impact maxim asupra publicului meu. Deci, sunt atent la tot – 

disponibile în contextul specific al unei piese, limitările sau avantajele 
! Punctul de vedere al criticului nu intră în discuție, decât, dacă 

în sensul cel mai larg, înțelegând publicul-țintă. 

, permiteți-mi să vă întreb: dramaturgii se simt marginalizați 

i regizor - de cele mai multe ori, de fapt, eu sunt 
ia noastră, în Nigeria, aș spune că, mai ales la piesele 

fie cei marginalizați, numele lor nefiind uneori 
tre critici! Cu toate acestea, relația trebuie să fie simbiotică. Dramaturgii 

continue să rămânăîn business. 

ionat cuvântul „afaceri”, mă întreb care mai este cererea/piața de 

Cererea pentru piesele noastre este reprezentată în mare parte de școli și instituțiile 
colare, iar unele piese sunt realizate de către elevi ca 

uri. Altminteri, piața este foarte subțire. 
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Adventures in the Forest of a Thousand Daemons

(Aventuri în Pădurea Celor O mie de Demoni), o adaptare
(primul roman în limba Yoruba, vorbit
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Adventures in the Forest of a Thousand Daemons 
durea Celor O mie de Demoni), o adaptare după romanul Ogboju Ode de D. O. Fagunwa 

(primul roman în limba Yoruba, vorbită în vestul Africii, mai ales în Nigeria). 

97



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                         

 

 

 

 

 

 

O.O.: Cât de dificil este pentru o piesă care nu este scris
limbă de circulație internațională de a intra pe pia

 

F.O.: Sincer, nu e ușor deloc. Limbile dominante sunt 
engleza, franceza și spaniola. O piesă trebuie s
într-una dintre aceste limbi pentru a obține orice form
recunoaștere. A existat un moment în care piesele din 
Yoruba, jucate de trupele lui Hubert Ogunde 
Ladipo, amândoi trecuți în neființă de ceva timp
păcate, s-au comportat bine pe scena mondial
trupe au călătorit peste tot în lume și au fost bine primite. 
Dar nu s-a mai întâmplat nimic de genul ăsta recent.
 

O.O.: Sunteți un dramaturg consacrat. Activa
pe piața teatrală. Îți poți câștiga existența scriind numai teatru?

 

F.O.: Cu o singură replică: Nu! Niciun scriitor nu a început vreodat
câștige existența doar ca scriitor. În mod tradi
excepția câtorva norocoși! De la John Donne pân
Johni. Un dramaturg, Ben Jonson cred, se zice c
lui nu-și permitea spațiul pentru o înmormântare adecvat
doar cei care au putut depinde de vreun patron binevoitor, bogat.

Cât despre mine, îmi câștig existența ca dramaturg? Mi
Nigeria, situația scriitorilor este la fel de cumplit
limitează drastic prezența publicului la spectacole
mai departe, atât de multe obstacole! Da, eu primesc comisioane ocazionale sau o burs
străină care mă ajută să mățin pe linia de plutire. Dar
abandonează des, cu excepția cazului în care el sau ea accept
purădragoste. 

Este cazul unui impuls interior – o mânc
ce-l mușcă pe scriitor, și după aceea, el sau ea nu mai înceteaz
câștig material, ci pentru dragostea pură de a scrie 
proză, poezie – orice. Dar bucuria scriitorului care deriv
pecuniară compensează lipsa de bogăție. 
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care nu este scrisă într-o 
de a intra pe piața mondială? 

. Limbile dominante sunt 
trebuie să fie scrisă 

ine orice formă de 
tere. A existat un moment în care piesele din 

Yoruba, jucate de trupele lui Hubert Ogunde și Duro 
de ceva timp din 

au comportat bine pe scena mondială. Cele două 
i au fost bine primite. 

sta recent. 

Activați de ceva vreme 
a scriind numai teatru? 

 

Once Upon Four Robbers (Au fost odată patru tâlhari)  
una dintre piesele lui Osofisan 

Nu! Niciun scriitor nu a început vreodată având ca scop să-și 
a doar ca scriitor. În mod tradițional scriitorii sunt săraci - toți scriitorii, cu 

i! De la John Donne până la John Milton, John Dryden și mulți alți 
hni. Un dramaturg, Ben Jonson cred, se zice că a fost îngropat în picioare deoarece familia 

iul pentru o înmormântare adecvată. Săracul Ben... Astfel, au reușit 
doar cei care au putut depinde de vreun patron binevoitor, bogat. 

a ca dramaturg? Mi-aș dori cu ardoare să pot! În 
ia scriitorilor este la fel de cumplită. Analfabetismul este încă ridicat, sărăcia 

spectacole, teatrele sunt deplorabil de puține,și așa 
mai departe, atât de multe obstacole! Da, eu primesc comisioane ocazionale sau o bursă 

in pe linia de plutire. Dar, adevărul este că dramaturgii noștri 
lui în care el sau ea acceptă să continue meseria din 

o mâncărime care nu poate fi vindecată. Un gândăcel 
aceea, el sau ea nu mai încetează să scrie. Nu pentru vreun 

de a scrie – orice tip de scriere: eseu, narațiune, 
orice. Dar bucuria scriitorului care derivă dintr-o astfel de întreprindere non-
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of Ibadan. She is currently a Senior lecturer in the 
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drama and theatre, Classical Reception Studies, Greek 
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Olakunbi Olasope deține un doctorat la 
Universitatea din Ibadan. Ea este în prezent 
conferențiar in cadrul Departamentului 
Clasici, Universitatea din Ibadan, Nigeria. 
Interesele sale de cercetare se concentrează pe 
dramaturgia și teatrul greco-roman, studii 
clasice, istoria familiilor grecești și romane, 
precum și istoria social și culturală a Greciei 
și a Romei Antice. 
 

 

 

 

holds a PhD from the University 
of Ibadan. She is currently a Senior lecturer in the 
department of Classics, University of Ibadan, Ibadan, 
Nigeria. Her research interests focus on Greek/Roman 
drama and theatre, Classical Reception Studies, Greek 

Family History, and the social and 
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           Artistul contemporan

                            – pedagog al propriei sale arte

 

Interviu cu profesorul şi regizorul

 
Nicolae Mandea este Rectorul Universității de Art
coordonatorul Masteratului de Scriere Dramatic
iniţiatori ai Masterului interdisciplinar Ped-ArtE 
susținătorul şi cel care a dezvoltat Masteratul de Pedagogie din cadrul UNATC la un alt nivel. 
Despre acest nivel și despre preocupările de ultim
citiţi în interviul pe care domnia sa a avut amabilitatea s
  

Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 

Artistul contemporan 

pedagog al propriei sale arte 

 

 

i regizorul Nicolae Mandea 
 de lect. univ. dr. Dana Rotaru 

ii de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, 
coordonatorul Masteratului de Scriere Dramatică din cadrul UNATC, face parte din echipa de 

ArtE – colaborare UNATC-Universitatea din Bucureşti, 
i cel care a dezvoltat Masteratul de Pedagogie din cadrul UNATC la un alt nivel. 

rile de ultimă oră ale conf. univ. dr. Nicu Mandea vă invit să 
i în interviul pe care domnia sa a avut amabilitatea să mi-l acorde pentru Revista Concept.   
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Dana Rotaru: Care sunt preocupările de ultimă oră ale profesorului Nicu Mandea? 
 

Nicu Mandea: Ce mi se pare cel mai interesant în UNATC la ora aceasta este dezvoltarea 
celor cele două componente care au apărut în urma redefinirii şcolii ca universitate, şi 
anume: componenta de cercetare şi componenta pedagogică. 

Componenta de cercetare îşi lărgește foarte mult teritoriul – fie că ne referim la 
Facultatea de Teatru, fie la cea de Film – trecând de la o pregătire profesională specifică la 
cercetarea domeniului teatrului şi filmului ca domenii ale cunoașterii în planul ştiințelor 
umanului. Este o schimbare de nivel foarte interesantă care duce la deschidere 
interdisciplinară spre multe alte științe. 

Componenta pedagogică nu este o componentă în sine care se referă la propria 
pedagogie – la cea orientată spre interiorul şcolii – ci este vorba despre pedagogia orientată 
social – spre exteriorul școlii – pedagogia prin care UNATC îşi răspândește cunoştințele 
specifice în societate. Acestea sunt adaptate pentru diversele misiuni/obiective pe care 
oamenii le pot defini în folosirea cunoştințelor specifice din câmpul teatrului şi filmului.  
UNATC are, în sistemul şcolilor de artă, o poziție respectabilă şi foarte solidă în direcția 
redefinirii sarcinilor de cercetare şi a sarcinilor pedagogice ale şcolii. 
 

D.R.: Vorbiți-ne despre evoluția pe care ați parcurs-o de-a lungul carierei profesorale și care s-a 
cristalizat azi în cele două Masterate pe care le-ați conceput în UNATC: Masteratul de Pedagogie și 
cel de Scriere dramatică. 
 

N.M.: A fost o evoluție – poate mai greu de sesizat – care a început cu studenții care au 
format grupul DramAcum, axat în special pe ideea: „cum se scrie şi despre ce se scrie în 
teatrul contemporan”, deci o zonă de preocupare strict legată de teatru. Am dezvoltat, mai 
apoi, împreună cu studenții care au format grupul Tanga Project, direcția descifrării resurselor 
de teatralitate ale realității contemporane – deci nu cum se face teatru, ci cum ajunge 
realitatea contemporană în teatru şi ce influență are realitatea contemporană asupra formelor 
teatrale și artistice. Subliniez: nu îmi asummerite personale în aceste evoluții, contribuția 
studenților este esențială. A treia dezvoltare, de altfel logică în acest lanț, este cea pedagogică: 
altfel spus, cum se întoarce teatrul asupra realității înconjurătoare, într-un fel dându-i şansa 
să se auto-evalueze, să se dezvolte, să îşi găsească căi de rezolvare a conflictelor, a 
problemelor specifice societății, într-un sens larg, nu neapărat pregmatic. Aş spune, chiar 
într-un sens poetic. Eu cred în logica înlănțuirii acestor trei etape. Ele nu se înlocuiesc unele 
pe altele, ele rămân într-o formă de paralelism. Adică, întrebările specifice celor trei etape 
sunt, de fapt, întrebări care se pun în permanență. E un dialog permanent între ele pentru că 
nu părăsim preocuparea pentru formele teatrului în momentul în care suntem preocupați de 
pedagogia teatrului pentru societate. Este, de fapt, acelaşi lucru. Realitatea pune la încercare 
formele teatrale, uneori folosind cuvintele: „anchilozat”, „prăfuit”, etc. De fiecare dată când 

101



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 
 

se folosesc asemenea epitete este un semn că oamenii judecă despre teatru şi despre raportul 
teatrului cu realitatea, şi, chiar dacă folosesc asemenea expresii, acesta este un semnal că 
există o preocupare foarte serioasă pentru felul în care teatrul reflectă viața şi e un semn de 
vitalitate pentru teatru. Pare paradoxal, dar nu e. De fiecare dată când teatrul este pus sub 
semnul întrebării nu înseamnă că este o problemă în sensul negativ, ci este un semn că este o 
criză de dezvoltare a teatrului. Merită să urmărim acest lucru pentru că astfel dăm o șansă 
reală dezvoltării teatrului.  
 

D.R.: Acum în ce etapă ne aflăm? 
 

N.M.: Suntem în etapa în care este prioritară dezvoltarea dimensiunii pedagogice, pentru că 
în acest fel se reconstruiește legătura cu publicul larg, pe de o parte, şi, pe de altă parte, în 
sensul cel mai pragmatic, se construieşte o piață a muncii. În prezent sunt peste cincizeci  de 
teatre în România şi avem un număr de absolvenți ai Facultăților de Teatru. Sunt mereu 
oameni care fac această socoteală: Câți absolvenți ies pe an? Câte locuri se eliberează în 
teatru? Iar concluzia lor este aceea că sunt prea mulți absolvenți şi prea puține locuri libere în 
teatre. Complet neadevărat! În fapt, infrastructura este complet nedezvoltată. Noi avem o 
infrastructură culturală – în cazul nostru în teatru - foarte slab dezvoltată. În București ar fi 
nevoie de minimum încă 200 de trupe active permanent – nu neapărat de stat, nu neapărat 
cu sediu permanent, dar active, care produc mereu spectacole, se deplasează cu ele în diverse 
locuri, cultivă permanent un public. Aceasta ar putea fi o piață căreia zeci de ani de acum 
încolo să nu îi ajungă absolvenţii şcoliți în şcolile de teatru pentru a acoperi nevoile 
Bucureștiului. Bucureştiul, cu aproape două milioane de locuitori, dacă brusc ar avea încă 
2000 de actori activi, asta ar însemna unul la mie şi ne dăm seama că e un procentaj infim. 
Nu putem să vorbim despre o piață suprasaturată, ci de o infrastructură subdezvoltată, care nu 
e capabilă să producă ceea ce au nevoie oamenii: cultură teatrală, în cazul nostru.  

Într-o societate democratică funcțiile se exercită cu mare dificultate dacă oamenii sunt 
inculți. Cultura este un ingredient obligatoriu al unei societăți democratice. A finanța cultura 
înseamnă, de fapt, a finanța accesul cetăţenilor la cultură. Asta se reflectă în finanțarea 
instituțiilor culturale. Asta înseamnă automat finanțarea artiștilor, a producătorilor de 
cultură. De ce? Pentru că este nevoie de acest lucru. Nu pentru că cineva zice: „Dacă sunt 
talentați, hai să îi finanțăm ca să îşi realizeze pentru ei înşişi vocația”. Până la urmă vocația, în 
domeniul artistic, se realizează pentru ceilalți. Finanțarea publică îndeplinește exact această 
funcție. Pe de altă parte, discutam despre dimensiunea cercetării. Chiar la nivel empiric se 
observă că în foarte multe centre mari de cercetare din lume, în mari universități cu profil 
științific, tehnic şi de cercetare fundamentală se dezvoltă multe programe artistice, se 
finanțează producții de spectacole, filme, producții muzicale. De ce? Pentru că producția 
artistică are un potențial inspirațional extraordinar pentru creatorii din celelalte domenii ale 
cunoașterii. La CERN, înElveția, există un program Arts@Cern – cu artiști invitați pentru 
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cercetătorii de acolo – și am vizionat un film care pornea dintr-o ambianță de la CERN şi se 
dezvolta în jurul unui balerin şi al unei soprane. Aici se întâlnesc oameni care reprezintă 
vârfuri în domeniile cercetării cu oameni care sunt vârfuri în domeniul creației artistice. Asta 
înseamnă cercetare complementară care depășește limitele raționalului, care implică sondare 
în cunoașterea umanului, care implică alte căi decât cele ale raționalului, dar acest dialog este 
sesizat ca fiind esențial pentru a duce lucrurile mai departe. Asta nu înseamnă că 
universitatea noastră se poate lansa direct în asemenea programe. Noi avem misiunea 
noastră formativă şi e clar că ea rămâne prioritară, chiar şi față de misiunea educativă, dar nu 
trebuie să uităm, să ne cenzurăm aceste deschideri, ci să intuim ce se află dincolo de 
potențialul nostru imediat ca artiști în domeniul teatrului şi filmului.  

Sper să câştigăm finanțare pentru un proiect depus acum în domeniul de intersecție 
între teatru şi ştiințele neurocognitive. Noi lucrăm cu o paradigmă comportamentală foarte 
puternică, axată pe ideea: „Ce-ar fi dacă ar fi?” – JOCUL. Este o zonă de experiment uman în 
care publicul decantează ipostaze ale comportamentului ființei umane în diverse situații pe 
care le are în subconștient şi pe care nu le poate experimenta direct, pentru că este imposibil, 
dar le poate experimenta virtual. Acest joc al experimentului virtual bazat pe „ce-ar fi dacă” 
este o caracteristică a lumii contemporane. Toate scenariile pe care le aplicăm pentru a 
încerca să ne explicăm diverse situații din viața economică, politică, strategică, chiar din zona 
cunoașterii abstracte se bazează pe acest tip de întrebare. „Ce ar fi dacă ar fi?” Explorăm 
posibilitățile şi luăm decizii. Asta înseamnă a aplica o paradigmă a cunoaşterii prin metafora 

lumii ca teatru – cea care este, la ora actuală, cea mai puternică metaforă cognitivă. Ea ajută 
oameni foarte diferiți să se descurce în lumea contemporană, să comunice într-un mod vag și 
imprecis, dar în același timp foarte exact. Rezultatul acestei comunicări este corect, chiar dacă 
el, în componentele sale, poate fi calificat drept vag şi inexact.    

Dacă e să analizăm, putem constata foarte multe astfel de cazuri, în special în 
comunicarea publică sau în manevrarea tipurilor de aparate de ultimă oră: tablete, telefoane 
inteligente. Ele nu mai reprezintă unelte pe definiția clasică: prelungirea mâinii mele, care mă 
ajută să fac mai mult decât puteam. Ele sunt elemente care modifică experiența umană şi o 
determină. A comunica la ora actuală prin internet nu mai este doar o experiență de 
comunicare, este o experiență umană specială care a modificat viața individuală şi viața 
socială într-un mod radical, dar şi periculos în același timp. Pentru că nu a fost studiată 
dinainte. Dar cum putea fi modelată pentru a fi studiată dinainte? Putea fi modelată dinainte 
dacă s-ar fi înțeles de la bun început că nu este vorba despre o experiență tehnică, ci de o 
experiență umană care implică elemente tehnice. La inventarea telefonului mobil, dar şi la 
inventarea celui clasic, s-a întâmplat acest lucru. Datorită sau din cauza acestor forme de 
comunicare observăm că a dispărut literatura epistolară, au dispărut scrisorile, au apărut 
forme foarte scurte de comunicare: e-mailurile, sms-urile, etc. Nu este vorba de o modificare 
stilistică, ci este vorba despre un alt tip de experiență umană. Am intrat într-o perioadă în 
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care inovațiile tehnologice reprezintă într-o m
încât, pentru a fi cunoscute şi studiate înainte ca ele s
eu numesc metafora cognitivă numărul 1 a lumii

vedem ce situații determină, care-i personajul care este implicat în acest fapt, care sunt 
situațiile conflictuale sau de negociere care se nasc din acest tip de tehnologie. Astfel, 
pornind de la o nouă invenție tehnică, începem s
teatru în care ne includem coexistența noastr
înțelegem sau să ne-o proiectăm în viitor, fiind în acest fel mai înarma
Iar, pentru cei care chiar proiectează aceste lucruri, chestiunea devine esen
directă a experienței lor profesionale. Deci, 
reușesc să cupleze ştiința lor la problema experien
de înțelegere care sunt interdisciplinare în zona în care cercetarea 
artistică se întrepătrund. De aceea acum are mare r
cercetare prin artă. A cerceta prin artă înseamn
într-un teren care este încă necunoscut, e un experiment neclar, dar care mut
cunoaşterii dincolo. 
 

D.R.: Credeți că inventatorii telefoanelor mobile s
descoperiri asupra comunicării sau asupra dezvolt
 

N.M.: Tocmai asta e, că nu au putut să se gândeasc
clasic de design al noilor tehnologii s-a bazat pe designul formei 
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o măsură atât de importantă experiențe umane 
i studiate înainte ca ele să se producă trebuie să aplicăm ceea ce 

rul 1 a lumii contemporane. Pentru aceasta trebuie să 
i personajul care este implicat în acest fapt, care sunt 

e conflictuale sau de negociere care se nasc din acest tip de tehnologie. Astfel, 
, începem să desenăm întregi scenarii, întregi piese de 

a noastră, pe care reuşim mai mult sau mai puțin să ne-o 
m în viitor, fiind în acest fel mai înarmați cu ceea ce va urma. 

 aceste lucruri, chestiunea devine esențială: ea este parte 
ei lor profesionale. Deci, cumva, acei cercetători din diverse zone care 

a lor la problema experienței umane vor trebui să recurgă la metode 
elegere care sunt interdisciplinare în zona în care cercetarea ştiințifică şi cercetarea 

und. De aceea acum are mare răspândire termenul cercetare în artă sau 
 înseamnă a trece granița din terenul raționamentului 

 necunoscut, e un experiment neclar, dar care mută limitele 

 inventatorii telefoanelor mobile s-au gândit pe mai departe la consecințele noilor 
rii sau asupra dezvoltării artelor? Credeți că s-au gândit atât de departe? 

 se gândească, pentru că nu au avut modele. Modelul 
a bazat pe designul formei şi pe designul ergonomic. 

Cum mă raportez eficient la obiectul 
respectiv? Abia de curând a devenit 
evident că forța acestor noi avansuri 
tehnologice este asupra experienței de 
viață, iar nu asupra modului pur și 
simplu în care sunt modificat 
comportamental când stau într-un fel 
sau altul pe scaun sau când folosesc 
butoane în loc de touch screen. De 
acum a devenit evident că sunt foarte 
multe tehnologii noi care ne implică 
sau ne solicită participarea la un tip de 
experiență de viață pe care nu o aveam 
înainte şi care ne face să relaționăm 
altfel şi interpersonal, şi în raport cu 
societatea în general. 
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D.R.: Una dintre caracteristicile tehnologizării avansate este imediatul. Tocmai pentru că există atâtea 
posibilități, acum individul dacă vrea ceva, o vrea imediat și o obține, de cele mai multe ori. Acum 
oricine poate accesa imediat informația. Acest fapt îi modifică viața imediat, instant. 
 

N.M.: Acest imediat l-aș translata în zona experienței artistice prin avansul puternic – mai 
ales în ultima jumătate de secol – al ideii de participare, de artă participativă. Acesta mizează 
de asemenea pe imediat, poate chiar mai imediat decât o face teatrul. Este sub acelaşi semn al 
lui aici şi acum, al prezenței imediate şi al reacției imediate. Teatrul actual a devenit mult mai 
participativ decât teatrul sfârșitului de secol XIX (pentru a putea face o comparație), nu 
neapărat dintr-o evoluție autonomă a gândirii estetice, ci datorită unor modificări de 
ansamblu ale vieții contemporane şi care ne cer participarea în foarte multe situații de viață. 
Și atunci, unde ne antrenăm aceste aptitudini participative? Cel mai bine ni le antrenăm prin 
educație teatrală.  
 

D.R.: Românii sunt foarte interesați de educația teatrală. Eu lucrez cu foarte mulți oameni, de diverse 
vârste, meserii, în afara mediului universitar.  
 

N.M.: Da, sunt foarte interesați. Uneori fără un motiv aparent, aceştia sunt interesați de 
educația teatrală, deoarece simt, intuiesc faptul că le folosește. Uneori există un nivel 
pragmatic, dar şi un nivel mult mai adânc. Acum doi ani, la Conferința Teatrul în educație, 
unul dintre participanți ne-a povestit despre un spectacol dezvoltat de acesta într-o 
comunitate englezească foarte mică, aflată la confluența a două râuri: unul poluat şi unul cu 
apă curată. Apa lor se amesteca, devenea gri – așa ajungea în Tamisa. Oamenii trăiau în 
această situație – pentru ei asta era materia visurilor lor. Spectacolul a scos în evidență acest 
lucru în mod absolut surprinzător: pe lângă faptul că au venit două treimi din locuitorii 
localității ca să vadă spectacolul care a fost făcut într-o veche uzină neutilizată – acesta a fost 
creat din poveștile de viață ale comunității. Avem o realitate concretă: viețile concetățenilor – 
cu istoriile lor desfăşurate de la al II-lea război mondial până în zilele noastre. Avem, așadar, 
o caracteristică a comunității respective care depășește raționalul: adică vine o apă murdară, 
se amestecă cu o apă curată. Bun. Şi ce-i cu asta? În realitate e un fapt de viață, nu e o 
metaforă. Oamenii îşi asumă această situație ca având o semnificație în raport cu viața lor. 
Din acel moment ei au perceput spectacolul ca un spectacol de clarificare a vieții lor și a 
semnului sub care comunitatea lor există, un fapt care nu ştiu cum putea fi provocat altfel. A 
fost rodul unei creații artistice care depășește orice orgoliu individual artistic. Pentru că este 
ceva care vine clar din viața oamenilor, a spectatorilor. Evident, artistul a putut să scoată 
acest lucru la suprafață, cu rolul de a clarifica cel puțin un sens al vieții. Astfel ne dăm seama 
că teatrul poate să fie şi un simplu motiv de entertainement, într-o seară când ești obosit şi 
vezi un spectacol distractiv – şi nici atât nu este puțin. Dar, pe de altă parte, există un plan 
profund, care ține de natura umană şi în măsura în care, fără a exagera noi, există un adevăr 
profund antropologic care include noțiunea de teatru, asta înseamnă că teatrul într-adevăr 
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este o cheie spre adâncimea ființei umane. Este interesant din toate punctele de vedere: 
creație artistică, cercetare în raport cu alte domenii ale cunoaşterii şi, pe de altă parte, o 
modalitate de a construi un dialog între noi, dezvoltând, prin educația teatrală, modul acesta 
de a ne percepe unii pe alții: verbal, non-verbal, atitudinal, etc. 

În ceea ce privește educația mai intervine un lucru care mi se pare foarte important şi, 
într-un fel, e inima conceptului Masteratului de Pedagogie: artistul contemporan – şi nu 
neapărat în teatru – are nevoie vitală, fără a deveni profesor, adică rămânând artistul care 
este, să-şi asume o componentă de pedagogie a propriei sale arte. Așadar, în special în fazele 
incipiente ale dezvoltării lui, artistul contemporan (care este agresat de toate formele de 
marketing cultural, turism cultural şi așa mai departe, toate bazate pe ceva ce este deja 
validat ca valoare), nu beneficiază de nicio formă de validare. Cu toate acestea, gândirea lui 
s-ar putea să fie foarte originală. Și atunci, cum poate fi ea cunoscută? Pentru a-şi face 
cunoscută modalitatea de exprimare, felul de a gândi actul artistic, artistul contemporan are 
datoria sau este fatal supus ideii de a deveni pedagogul propriei sale arte, în sensul în care 
trebuie să îşi formeze propriul său public, să îi transmită aceste valori, în același timp să-şi 
clarifice propriile forme de expresie până la un nivel la care să devină instrument de 
comunicare cu propriul său public. În timp, în măsura în care acest public impune prezența 
artistului, el va fi şi validat ca o valoare. Altfel spus, el are nevoie de a trece prin acest 
purgatoriu – ar spune cei mai sceptici – dar nu este un purgatoriu, este o etapă în care își 
formează propriile mijloace şi propriul mesaj. A-ţi forma modul de comunicare împreună cu 
ceilalți într-un dialog este mult mai prețios decât a te pregăti – să spunem aşa – în spirit 
mănăstiresc, în izolare, pentru ca la un moment dat să ieşi cu revelația către public. Publicul 
s-ar putea să nu aibă, la momentul respectiv, nici datele necesare să o înțeleagă sau atenția 
necesară către emițător, iar rezultatul ar putea fi o maximă dezamăgire. În schimb, un proces 
de construcție prin dialog permanent, prin participare permanentă a artistului în raport cu 
publicul şi a publicului căruia își adoptă proprii reprezentanți prin expresie artistică, duce la 
cu totul alte rezultate. Foarte simplu spus acest lucru, lucrurile funcționează aşa: observăm,  
în tot ceea ce se petrece în timpul vieții noastre, că există un soi de solidaritate de generație a 
publicului în raport cu artiștii săi. Acest fapt se creează şi spontan. Atâta doar că, într-un 
climat de comunicare supraîncărcat, se petrece mult mai greu. În vremuri mai calme sau cu 
forme de epurare a climatului public, comunicarea  s-ar putea să se producă mai ușor. La ora 
actuală, comunicarea publică este suprasolicitată. Unii spun -  şi poate că pe drept cuvânt - că 
a dispărut o etică a comunicării şi, atunci, cu atât mai mult este greu de a distinge adevărul 
de fals, valoarea de non-valoare, ş.a.m.d. Cine poate să-şi asume, până la urmă, şi cine este 
primul interesat în a-şi salva mesajul? Artistul. Concis spus, acesta este conceptul artistului 

pedagog al propriei sale arte, iar nu artistul pedagog al artei în general. În același timp el 
rămâne concentrat pe sine, luptă pentru propriul său adevăr artistic, dar prin faptul că îşi 
asumă o dimensiune pedagogică se deschide spre împărtăşirea şi construcția adevărului 
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artistic în celălalt, în fratele său, spectatorul. Într-un fel, cred că este o altă accepține a titlului 
lui Antonin Artaud: Teatrul și dublul său. Dublul artistului contemporan este spectatorul 
însuși.  
 

D.R.: La Masteratul de Pedagogie vin doar absolvenții de Arta Actorului? 
 

N.M.: Cu foarte puține excepții, masteranzii de la Pedagogie sunt absolvenți ai Artei 
actorului. Lucru destul de ușor de înțeles, pentru că, de fapt, dacă lăsăm teoriile deoparte şi 
ne gândim cum se petrece simplul proces de îndrumare a unor copii sau adolescenți care vor 
să facă teatru în şcoală, ne dăm seama că este vorba despre îndrumarea lor pe bazele artei 
actorului. Orice fel de pedagogie teatrală nu poate porni decât de la materia de studiu a 
primului semestru de la Arta Actorului. Acolo sunt elementele de bază: improvizație, voce, 
mișcare. De aici porneşte educația teatrală: de la joc şi tehnicile de bază. Acestea sunt, 
evident, mult mai la îndemâna absolventului de Arta Actorului. 
 

D.R.: Care este structura Masteratului de Pedagogie din UNATC? 
 

N.M.: Dincolo de conceptul mai abstract pe care l-am prezentat, există conceptul pragmatic al 
Masteratului de Pedagogie, pe care îl descriu în trei paşi mari: în primă fază, un absolvent al 
acestui master ar trebui să fie capabil să conceapă, să conducă şi să realizeze obiectivele 
propuse pentru un workshop intensiv de educație teatrală de trei ore. Scopul este de a obține, 
la capătul unui singur workshop, un efect de durată asupra participanților. Ar trebui să se 
producă în participanți o revelație privind specificul şi necesitatea acestui tip de educație. 
Dacă un subiect nu va mai participa niciodată la un workshop de educație teatrală, el trebuie 
să plece de aici cu ideea clară despre ce înseamnă teatrul şi comportamentul teatral al 
omului, în elemente simple. 

Al doilea pas ar fi acela al desfăşurării unei pregătiri teatrale pe o durată mai lungă: 
adică nu într-o zi, într-un workshop intens, vertical, de trei ore, ci într-o desfășurare pe 
orizontală de minimum un trimestru, adică un şir de 10 lecții despre teatru. Evident, în 
momentul acela nu mai ești în situația în care descoperi câteva exerciții de vorbire, ci acele 
exerciții de vorbire, completate cu altele devin încălzirea pentru cele 10 lecții consecutive de 
teatru. Aceasta presupune că într-o şcoală se poate dezvolta o curriculă de 2 ore pe 
săptămână, timp de 10 zece săptămâni. La capătul celor 10 săptămâni s-ar obține deja un set 
de abilități bine asimilate sau cel puțin parțial asimilate, care pot fi dezvoltate în continuare 
sau nu, dar tot prin dezvoltare pe orizontală, la un nivel superior al aceluiași tip de 
antrenament. 

Al treilea pas sau al treilea tip de activitate care ar trebui să fie cunoscută şi susținută 
de un absolvent al Masteratului de Pedagogie teatrală ar fi activitatea de a construi un 
spectacol cu copii sau cu adolescenți. Asta ar însemna, de fapt, că sunt necesare în plus 
noțiuni elementare de regie şi de scenografie pentru spații care nu sunt destinate, prin 
construcție, activităților teatrale. Cele mai tipice ar fi, de exemplu, sălile de sport. Ele pot fi 
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transformate pentru necesitățile unui spectacol sau ale altuia, dar în cuno
raport cu rolul spațiului, elementele de construc
folosirea costumelor, etc, în ideea în care aceste elemente trebuie cunoscute la un nivel 
asimilabil de o singură persoană: trainerul sau absolventul de pedagogie. Intervine înc
lucru care ne aduce la primul modul, şi anume faptul c
profesionist de construire a unui spectacol de teatru 
este că, pe parcursul repetițiilor de construire a spectacolului de teatru, trebuie recuperate 
workshopurile de formare. Într-un teatru profesionist actorul este deja profesionalizat, i se 
dă o sarcină pe care el ştie să o rezolve 
spectacol. Pe câtă vreme în momentul în care lucrezi cu copii, tineri, înv
capătă o dublă dimensiune: pe de o parte sunt repeti
pe de altă parte sunt un șir de lecții pentru formarea celor care particip
parte sarcina pare simplificată pe partea de co
faptul că are o dimensiune educațională în continuare.
Un artist pedagog care reușește să își asume profesional oricare dintre cele trei etape, poate fi 
performant în orice mediu educațional.  
 

D.R.: Și despre proiectul CINETic? 
 

N.M.: Ar fi multe de vorbit despre 
perspectivele spectaculoase deschise 
de CINETic, dar n-au intrat zilele în 
sac... 
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ile unui spectacol sau ale altuia, dar în cunoștință de cauză, în 
de construcție a unui spectacol, decupaj regizoral, 

folosirea costumelor, etc, în ideea în care aceste elemente trebuie cunoscute la un nivel 
: trainerul sau absolventul de pedagogie. Intervine încă un 

şi anume faptul că deosebirea dintre un proces 
profesionist de construire a unui spectacol de teatru şi procesul acesta din teatrul educațional 

iilor de construire a spectacolului de teatru, trebuie recuperate 
un teatru profesionist actorul este deja profesionalizat, i se 
 o rezolve şi, într-un proces clar conturat, se produce un 

 vreme în momentul în care lucrezi cu copii, tineri, învățăcei, repetiția 
 dimensiune: pe de o parte sunt repetițiile pentru construcția unui spectacol, 

ii pentru formarea celor care participă la spectacol. Pe de o 
 pe partea de construcție a spectacolului, dar se complică prin 

 în continuare. 
i asume profesional oricare dintre cele trei etape, poate fi 
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Dana Rotaru este actriţă, trainer (Evolution Training 
Facultăţii de Teatru a UNATC „I.L. Caragiale” 
muzical în cadrul Masterului de Arta actorului, conduce cursul „Actorie pentru tineri (12
în cadrul Şcolii de Duminică a UNATC. Este autoarea unei
actorului şi Tehnica vorbirii scenice, publicate în revistele „Concept
Comunicări”. Este Doctor în Teatru, cu teza „Actorul în evolu
secolului XX” (2010). 
 

Dana Rotaru is an actress, trainer (Evolution Training and Extreme Training) 
the Faculty of Theatre from UNATC „I.L. Caragiale
theatre class in the Acting Masteral Program, „Acting for Teenagers”(12
„Sunday School”. She is, also, the authour of a series of  papers on acting and voice, published in 
„Concept”, „Atelier”, „Studii. Sinteze. Comunic
the 20th Century” (2010).   
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, trainer (Evolution Training şi Extreme Training) şi lect. univ. dr. al 
” Bucureşti, susţine cursul de Arta actorului şi Teatru 

muzical în cadrul Masterului de Arta actorului, conduce cursul „Actorie pentru tineri (12-18 ani)”, 
Este autoarea unei serii de articole de specialitate în Arta 

i Tehnica vorbirii scenice, publicate în revistele „Concept”, „Atelier” şi „Studii. Sinteze. 
ri”. Este Doctor în Teatru, cu teza „Actorul în evoluţia spectacologiei ultimelor decenii ale 

(Evolution Training and Extreme Training) and lecturer PhD in 
„I.L. Caragiale” Bucharest, teaching the Acting and Musical 

theatre class in the Acting Masteral Program, „Acting for Teenagers”(12-18 years) in UNATC – 
„Sunday School”. She is, also, the authour of a series of  papers on acting and voice, published in 

Sinteze. Comunicări”. PhD Thesis: „The Actor in the Last Decades of 
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Prague Quadrennial 
 

 

 

Participarea României la Cvadrienala de la Praga 

– interviu cu prof. univ. dr. Ştefania Cenean 
 

Lect. univ. dr. Irina Ionescu3 

                                                 
3Abstract: Ștefania Cenean and Irina Ionescu talk about the Romanian presence at The Prague Quadrennial of 
Performance Design and Space – the largest stage design event in the world that explores a wide range of 
practices – from stage design and costume design to lighting design, sound design and new practices such as 
site-specific, applied techniques, urban performance, costume as performance, and much more. They talk about 
the Romanian history of this event and about the Romanian participation in 2007, 2011 and 2015. Ștefania 
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Ștefania Cenean este un mare scenograf român, profesor universitar doctor în cadrul 
UNATC „I.L. Caragiale” București și director al Departamentului de Scenografie în perioada 
2011-2016.  

Selecționată Comisar al României la Cvadrienala de la Praga la ultimile două ediții – 
2011 și 2015, doamna Cenean a fost, de asemenea, curator și autor al temelor principalelor 
secțiuni – Countries and Regions Section(„Arta ca Jertfă”), Student section și Arhitectures ale PQ 
2011, ediție considerată în anul respectiv, de specialiști, ca fiind cea mai bună participare a 
României din 1969 și până în prezent.  

În 2015, Ștefania Cenean a fost din nou selecționată la Praga, curator al secțiunilor 
Countries and Regions Section (pentru care a realizat tema „Rădăcini”, în care a prezentat 
valori ale României – arbori legendari și portrete de duhovnici oprimați de regimul 
comunist). Tema generală a Cvadrienalei a fost Shared Space: Music Weather Politics. Pentru 
Secțiunea nou înființată – Space, a fost invitată de curatorul Serge von Arx să susțină o 
prelegere despre teatru și Gustav Klimt în România. La secțiunea studenți (tema 
„Libertatea”), România a prezentat machete de scenografie cu tehnici videomapping, 
realizate de studenta Bianca Veșteman, masterand al Departamentului de Scenografie din 
UNATC „I.L. Caragiale” – București. 

În 2014, 2012 şi 2010, doamna Cenean a fost curator al Expoziţiei de Costum 
Elisabethan din cadrul Festivalul de teatru Shakespeare, Craiova. A realizat scenografia şi 
costumele unui număr impresionant de spectacole din întreaga ţară, dar a colaborat şi cu 
teatre din Austria (Landestheater Salzburg, 1998-1999) şi Germania (Athanor Theater 
Academie, Burghausen, 1998-1999). Dintre scenografiile sale, renumite sunt cele realizate 
pentru spectacolele lui Silviu Purcărete la Teatrul Naţional Craiova, multipremiate la 
festivalurile din întreaga lume şi din ţară: 1989 – Piticul din grădina de vară de D.R. Popescu, 
(premiul pentru Cea mai bună scenografie în cadrul FNT„I.L. Caragiale“ 1989); 1992 – Titus 
Andronicus de Shakespeare (premiul pentru Cea mai bună scenografie în cadrul FNT„I.L. 
Caragiale“ 1992 şi decernat în Gala UNITER din 1993 cu Premiul pentru Cel mai bun spectacolşi 
Trofeul de scenografie); 1993 – Phaedra după Seneca şi Euripide (versiunea scenicăşi regia Silviu 
Purcărete); 1996 – Danaidele de Eschil. Anul 1989 a marcat, în fapt, un moment de mare 
recunoaştere pentru doamna Ştefania Cenean, premiul pentru Cea mai bună scenografie în 
cadrul FNT „I.L. Caragiale“ revenindu-i atât pentru Piticul din grădina de vară, cât şi pentru 
spectacolul lui Mircea Cornişteanu Unchiul Vanea de M. Cehov (Teatrul Naţional Craiova).De 
asemenea, premierea creaţiilor sale la nivel internaţional, atât înainte de 1989, cât şi după, 
confirmă o dată în plus valoarea teatrului românesc în lume.  
                                                                                                                                                         
Cenean explains the concept behind the Romanian projects, the selection for the student sections and how she 
managed to develop these important national participations.  

111



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 
 

 
 

 

Irina Ionescu: Când ați participat pentru prima oară la Cvadrienală? V-aţi remarcat de multe ori, de-
a lungul timpului, în cadrul acestui eveniment major pentru breasla scenografilor.   
 

Ștefania Cenean: Am participat constant încă din timpul facultăţii, mai precis din primul an 
de facultate, când mi-au fost selecţionate nişte lucrări artistice, tehnice şi o machetă, lucru 
foarte onorant pentru mine. Evenimentul era senzaţional. Efectele de scenotehnică cu care 
veneau ţările din vest copleşeau vizitatorii. Cvadrienala de la Praga era precedată de Trienala de 
scenografie de la Sala Dalles,care prezenta prin selecţie cele mai bune scenografii din ţară. 
Participau foarte multe ţări încă de atunci, dar evenimentul nu era foarte bine mediatizat în 
ţarăşi ştim de ce, aşa erau vremurile. Nume că Svoboda, Kantor, Dalí, Bob Wilson, au adus 
celebritate expoziţiei. Praga era un oraş care fascina în ciuda faptului că toate clădirile din 
centrul vechi erau lăsate în paragină. Panouri uriaşe cu diferite lozinci comuniste te 
întâmpinau încă de la gară. Apoi le regăseai fixate pe faţadele frumoase ale clădirilor ca nişte 
amprente (stigmate locale). Pentru scenografi, Cvadrienala era un eveniment foarte aşteptat. 
Aş spune că nici acum nu se înţelege cu adevărat valoarea şi importanța lui. În 2011, când ne-
au însoţit şi critici de teatru, am putut să văd câtă mirare şi fascinaţie aveau în privire.  
 

I.I.: Cum erau organizate prezențele românești? Cine participa? 
 

Ș.C.: Cred că erau organizate bine; faptul că eram ancoraţi în Europa din punct de vedere 
artistic era un lucru foarte bun. În ’79, au fost prezentate lucrările unor scenografi ca Dan 
Jitianu, Mihai Mădescu, Paul Bortnovski, Andrei Both,Vittorio Holtier, Elena Pătrăşcanu-
Veakis, Lia Manţoc, Emilia Jivanov. Liviu Ciulei participase de exemplu şi la ediţiile 
precedente din ’71, ’75. Cataloagele expoziţiei pe vremea aceea erau alb-negru. Era mai 
important să duci la Praga nişte fotografii de calitate din spectacol, decât schiţe. Desigur nu 
ne comparam cu ţările mai dezvoltate care prezentau şi tehnologie de ultima oră. Totuşi 
personalităţile noastre artistice s-au impus. 
 

I.I.: În anul 2007 ați fost prezentă, din nou, la Cvadrienală alături de câțiva studenți ai 
Departamentului de Scenografie, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Cum au decurs lucrurile? 
Studenții scenografi din UNATC s-au făcut remarcați și cu această ocazie. 
 

Ș.C.: În anul 2007 am găsit sprijin la Institutul Cultural Român la Bucureşti şi la Praga, am 
reuşit să ducem, zeci de studenţi scenografi din UNATC, să le asigurăm cazare, drum şi 
diurnă. Aveam convingerea că studenţii aveau nevoie de o viziune de ansamblu a 
scenografiei de pretutindeni. Dar ceea ce era important pentru mine să înţeleagă era/este că, 
peste tot în lume, la toate şcolile de scenografie şi la standurile profesioniştilor, repertoriul 
abordat era unul classic, cu prezentarea schiţelor, machetelor sau a fotografiilor, cu concept 
clar şi mesaj puternic. Am reuşit să captăm atenţia celui care era preşedintele ediţiei PQ, 
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respectiv dl Arlond Aronson, reputat teoretician american, de la Columbia University School 
of Arts, Theatre ArtsProgram, care în lucrarea sa Exhibition on the Stage: Reflections on the 2007 
Prague Quadrennial (2008) a răsplătit efortul nostru comun selectând dintr-un număr enorm 
de lucrări, macheta studentului meu Andrei Dinu – soluţia decorului pentru piesa Livada de 
vişini (Cehov), ca fiind una dintre cele mai reprezentative pentru secţiunea studenţi. Acest 
lucru l-am aflat abia în 2010, cu ocazia unui simpozion de scenografie la Evora (Portugalia), 
la care am fost invitată. Acolo am găsit albumul dlui Arlond Aronson.   
 

I.I.: Anul 2011 a adus o schimbare foarte importantă pentru prezența românească la Cvadienală. Ați 
fost numită comisar național și, cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, al UNATC și 
al Fundației Löwendal, ați reușit să fiți prezentă la Praga alături de un număr destul de mare de 
studenți, pentru care Cvadrienala a prezentat, cred, un curs practic de scenografie de cea mai bună 
calitate. Chris Burlacu, absolventă UNATC – participantă la Cvadrienală, spunea: „ne-am adaptat cu 
toții foarte ușor în cetățuia lui Kafka. Luat singular, ca experiență, orașul ar fi făcut îndeajuns încât 
să-ți dorești să te mai întorci măcar o dată. Însă ceea ce a creat catharsisul acestei călătorii a fost 
Cvadrienala de Scenografie, care pare să fi trezit, cel puțin în mine, ideea unui turn al lui Babel în 
care, poate, ca bagaj lingvistic, eram la fel de nepricepuți ca fondatorii lui, dar unde limba universală 
care ne salva și care ne așeza într-un trib comun era semnul vizual aplicat pe fundațiile solide ale 
teatrului. [...] Aerul de Praga mie mi-a îndreptat șira spinării, mi-a redresat judecata și mi-a făcut 
curat în borcanele proiectelor…“ Pentru ceilalţi studenţi a fost o experienţă la fel de importantă? 
 

Ș.C.: În 2011, staff-ul de la Praga a hotărât să îşi aleagă curatorii naționali printr-o nouă 
strategie. Eram deja cunoscută de la simpozioanele precedente. M-au selecţionat însă pe baza 
mapei cu schiţe (trimisă la Praga) şi a cv-ului. A fost o muncă asiduă de doi ani, cu reguli 
stricte. Acestea reglementau deadline-urile de prezentare a etapelor proiectelor şi ajungeau 
până la detalii de transport ale standurilor celor trei secţiuni, adică timpul de montare şi mai 
ales de demontare ale acestora. Am fost curator al celor trei secţiuni, de atunci: națională, 
studenţi şi arhitectură. Lucrurile care par simple ascund de cele mai multe ori în spatele lor 
un efort substanţial. O importantă problemă a fost schimbarea spaţiului de expunere de la 
Hala Art Nouveau Vystaviste Praha, la Veletržní Palaceşi St. Anne’s Church. Hala asigurase o 
tradiţie frumoasă a evenimentului şi, în plus faţă de alte spaţii, clădirea avea o înălţime 
generoasă. Pentru studenţii care au participat în număr mare a fost în mod sigur o experienţă 
fabuloasă, cu amintiri importante şi multă lumină în orizontul lor artistic. Au putut să 
înţeleagă tot ce le-am explicat de-a lungul anilor, pentru că PQ punea în evidenţă un limbaj 
comun, scenografic, care se dovedea a fi internaţional. Cu sprijinul Institutului Cultural 
Român de atunci am reuşit să ducem un număr mare de studenţi de la UNATC, Scenografie 
şi de la UNArte. Studenţii au beneficiat de transport comun prin tratativele pe care le-am dus 
cu UNArte şi UNATC, cazare asigurată de ICR (e greu să găseşti în Praga cazare pe timpul 
Cvadrienalei) şi diurnă prin contribuţia Fundaţiei Löwendal. Efortul principal rămâne 
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indiscutabil al ICR-ului, prin toţi oamenii cu care am lucrat. O mică contribuţie am obţinut şi 
de la UAP, pentru materialele distribuite gratuit la standuri. Am avut cu toată lumea o 
colaborare excelentăşi îmi pare rău că nu am reuşit să onorăm atunci invitaţia Festivalului 
Național de Teatru de a expune ceea ce prezentasem și la Praga.  

 
 
 
 
 
             

 Scaunele de Eugen Ionescu – machetă realizată de Ana Maria Cântăbine 
 

I.I.: Pentru secțiunea Profesioniști – țări, regiuni aţi ales în 2011, tema „Arta ca jertfă“, legenda 
Meșterului Manole. Cum ați ajuns la această temăși cum a fost ea transfigurată în spațiul de la 
Praga?  
 

Ș.C.: Tema „Artă că jertfă“, legenda Meşterului Manole, a venit că o consecinţă a temei majore 
pe care a lansat-o atunci Sodjia Lotker, directoarea artistică a PQ. at the still point of the turning 
world. De câte ori auzeam demitizări la adresa Mioriţei şi a Meşterului Manole, mituri profunde 
şi foarte româneşti ceva nu îmi suna bine. Am căutat să înţeleg mai bine, să citesc mai mult şi 
bineînţeles din surse cât mai veridice. Dumitru Stăniloaie este un exemplu de necontestat în 
acest sens. Jertfa lui Manole este jertfa artistului devotat operei sale până la a sacrifica tot, 
inclusiv pe sine însuşi. Sacrificiu pentru dăruire către restul lumii, dăruire totală. Acestea sunt 
valori care trebuie rediscutate, analizate şi atunci am găsi carenţele acestei lumi mult mai 
uşor. Am promovat mulţi tineri atunci, unii având o şansă de care nu ştiu dacă au profitat cu 
adevărat. Spaţiul pe care l-am primit în urma aplicaţiilor la Praga era faţă în faţă cu standul 
Americii, în Palatul Veletržní. Clădirea avea un acoperiş de sticlă care asigura o lumină 
suplimentară, de excepţie. Tot decorul, care pentru prima dată nu mai era doar un spaţiu 
expoziţional, având o poveste în sine, a avut multe aprecieri de la staff-ul artistic, care l-a 
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cunoscut din fazele de idee, machetă, fotografii până la data când a fost montat la Praga. Au 
existat multe indicaţii şi restricţii de prezentare, fiind vorba de un muzeu. A fost interzis să 
folosim apă, nisip, să agăţăm obiecte etc. Toate acestea m-au împins la o viziune şi mai 
modernă. De altfel, aprecierea lui Nicu Ularu (la ediţia din 2007 a fost curatorul secţiunii 
studenţeşti din America, unde preda) cum că aceasta a fost cea mai frumoasă ediţie a 
României, din toate câte au existat, a fost una dintre cele mai frumoase şi pertinente 
observaţii. Tot ce ar fi trebuit să apară ca apă în povestea standului era exprimat prin lumină. 
În fundal, o cruce mare luminoasă înseamna tot ceea ce a generat construcţia Mănăstirii de la 
Curtea de Argeş. Aceasta se oglindea într-un ochi de apă, care era realizat printr-un print 
folie pe plexigalss, cu imagine de racursi a bisericii. De la baza crucii pornea un râu ascuns în 
podeaua albă a standului sugerat tot de lumină. Râul luminos se bifurca şi ajungea la fântâna 
lui Manole pe de o parte, pe altă parte la silueta de umbră decupată misterios de lumina 
dintr-un perete lateral – Ana zidită. În cadrul standului erau mai multe găleţi de apă metalice, 
patinate. Vizitatorii puteau urmări pe tabletele din găleţi, imagini din spectacolele 
scenografilor tineri, afirmaţi până la data evenimentului, în intervalul de patru ani, până în 
2011. În pardoseala standului era încastrată o mare plasmă pe care se derulau imagini din 
spectacolele ale căror scenografii au fost premiate la UNITER, selecţie din 2007 şi până la data 
PQ.2011. Plasma era încadrată de aripi albe, de zidărie. Fântâna sugera izvorul neîncetat al 
creaţiei, care este în strânsă legătură cu actul jertfei, crucea. 
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Macheta Standului  
Arta ca Jertfă „Meșterul Manole“ 

 
 

Actrița Valentina Zaharia 
 

Standul Arta ca Jertfă 
             „Meșterul Manole“ 

 
 
 

 

I.I.: Știu că spațiul a fost animat de un performance de poezie în interpretarea actriței Valentina 
Zaharia. A fost și evenimentul care a marcat Ziua României la Cvadrienala din 2011. 
 

Ș.C.: Ziua României a fost un foarte bun prilej de a veni în completarea ideii centrale a 
standului. Valentina Zaharia, îmbrăcată într-o frumoasă cămaşă românescă cusută, a susţinut 
un monolog în limba engleză. O întruchipa pe Ana, din meşterul Manole. Am pregătit acest 
moment ca pe un ritual şi a fost primit cu foarte mult interes de vizitatori. Standul avea la 
intrare un gard împletit din nuiele, asemenea celor mai frumoase garduri populare. De gard 
erau legate căni metalice patinate, ca cele pe care, cel puţin în copilăria mea, le găseam la 
orice fântână de pe drum de ţară. Nu se poate imagina ceva mai frumos decât să găseşti o 
fântână cu apă rece pe un drum pustiu, prăfos, sub un soare copleşitor şi o apă rece, curată, 
gratis. Aceasta este cea mai relevantă imagine a ţării noastre, o formă de a împărtăşi cu toţi 
oamenii ceva esenţial pentru viaţă – apa. Pe gardul împletit, care contrasta frumos cu plasma 
şi imaginile ei, cu lumina, cu albul pereţilor, am aşezat castroane cu orez cu lapte şi cireşe, 
pahare cu vin, ritual de iunie românesc, potrivit cu data la care era Cvadrienala. La discreţie, 
vizitatorii au luat niște cărţi poştale superbe, care aminteau de sufletul românesc, cu 
fotografii inedite. A fost un moment unic, la care am fost ajutată de tot personalul ICR. 
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Standul României la PQ 2011 – imagini din spectacole premiate la Gala UNITER 
 

 

I.I.: Pentru standul studențesc, în care au expus cei mai buni studenți de la UNATC și UNArte, ați 
ales ca temă textele lui Eugen Ionescu. Spațiul de expunere a fost dat de șapte cufere imense care 
subliniau ideea de peregrinare, exil, călătorie, mobilitate…  
 

Ș.C.: Da, am ales această metaforă a exilului, a călătoriei, pe care chiar Eugène Ionesco le-a 
făcut. Am ales ca temă de meditaţie personalitatea lui deoarece am avut un sentiment de 
frustrare în anii ’90, când am ajuns la o celebrăşcoală de scenografie de la Londra. Erau 
lucrări ale absolvenţilor de masterat şi entuziasmându-mă de nişte lucrări am spus că Eugène 
Ionesco este român. Niciunul nu avea nicio idee că ar avea ceva în comun cu România. În 
plus, la ora aceea, se dorea a fi interzisă opera lui în teatrele din România. Avea deci şi un 
discret avertisment tema noastră. În cufere, într-un stil absurd, specific lui ionescian, am găsit 
o notă comună prin expunerea machetelor în monitoare dezafectate. În fundalul machetelor, 
pe tablete se desfăşurau diferite imagini. Am integrat atunci în proiect şi colegi ca regretatul 
Iuri Isar, cu care am avut întotdeauna o colaborare plăcutăşi pe Ştefan Caragiu, care este un 
scenograf şi un professor de excepţie. 
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I.I.: Secțiunea „Arhitectură“ a fost prezentă la Praga, în 2011, prin lucrările a patru profesioniști în 
domeniu: Romeo Belea, Angelo Rovența, Ioana și Răzvan Luscov, cu alegeri arhitectonice foarte 
diferite între ele: un teatru național, un teatru mobil și o sală studio cu multiple funcționalități. 
 

Ș.C.: În acel moment eram la curent cu tot ce era în Teatrul Naţional, am repetat în condiţii de 
demolare, în care era mai frig decât afară iarna, aşa că am ales să vorbesc despre acest proiect, 
în principal. Întotdeauna la secţiunea „Arhitectură“ erau prezentate proiecte serioase de 
spaţii teatrale noi din diferitele colţuri de lume. Dar cum în România zilelor noastre nu se fac 
clădiri noi de teatru, nu ştiu din ce motive, am găsit interesant acest pretext, în care aminteam 
şi de implicaţiile lui Ceauşescu în imaginea TNB. Afluxul mare de vizitatori a demonstrat că 
tema principală a standului – TNB, cu planurile de reconstruire, făcute de arhitectul Belea cel 
care a proiectat iniţial teatrul, un domn distins care mi-a pus la dispoziţie toate materialele de 
care aveam nevoie, a beneficiat de interes. Pentru prima dată la secţiunea „Arhitectură“, PQ a 
creat nişte mese-module uşor diferenţiate, realizate contra cost. Pe plasma din interiorul 
modulului, imagini edificatoare au evocat istoria clădirii TNB-ului. Am promovat atunci şi 
pe Cristian Stănoiu, student masterand la Scenografie, implicat pe toată durata expoziţiei. 
 

I.I.: Ecourile din partea organizatorilor Cvadrienalei din 2011 au fost extrem de încurajatoare… 
 

Ș.C.: Da, într-adevăr. S-a spus, s-a scris că într-adevăr se realizeză un dialog coerent cu 
România, din 2009, de când am fost numită comisar al ţării. Standul nostru la Secţiunea 
„Națională-Ţări“ a fost apreciat între primele 10, din 70, după cum se arată pe site-ul cu 
galeria de fotografii. Am avut multe aprecieri de la staff-ul PQ şi mulţumiri de la directorul 
artistic, Sodjia Lotker, lucru care a contat foarte mult pentru mine. M-a impresionat Nic 

Ularu care, în Jurnalul Naţional din 21 iulie 2011 (într-un interviu luat de Maria Sârbu), a 
spus: „Sunt român şi rămân român, chiar dacă am plecat din ţarăşi sunt cetăţean american. 
Am fost plăcut impresionat de standul românesc, gândit simplu şi cu efect vizual (curator 
Ştefania Cenean, n.r.). Nu e uşor pentru un curator să ia o decizie în momentul în care are 
foarte multe lucrări, tendinţa fiind să expună cât mai mult. La ediţia trecută eu am avut 
probleme cu standul Statelor Unite. Şi, păstrând proporţiile, Statele Unite este o ţară mult mai 
mare ca România, numărul de scenografi este incomensurabil mai mare, iar cel care 
organizează o expoziţie naţională oricând va fi contestat, într-un fel sau altul, de colegii săi. 
Întotdeauna vor fi scenografi lăsaţi pe-afară şi care îşi pot spune nemulţumirea, dar acesta 
este procesul curatorial şi se întâmplă oriunde. Faptul că eşti pus în situaţia să alegi, faptul că 
eşti acreditat de tot felul de organisme să reprezinţi o naţiune este o răspundere extrem de 
mare, care vine cu plăcerile şi cu neplăcerile ei. Standul românesc de la această ediţie mi s-a 

părut unul dintre cele mai bune pe care le-a avut România vreodată.“ 
 

I.I.: Astfel încât ați fost desemnată din nou în 2015 comisar național al standurilor românești și ați 
beneficiat de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român. Pentru secțiunea Profesioniști – ţări, 
regiuni ați ales din nou o temă cu rădăcini românești foarte puternice… 
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Ș.C.: Am fost invitată din nou la Praga să fiu curatorul României pentru nou înfiinţata 
secţiune Space, am aplicat şi prelegerea a fost selecţionată de curatorul Serge von Arx. 
Comunicarea a avut loc într-un splendid palat rococo – Clam Gallas Palace, practic aceasta a 
fost o participare distinctă, personală. Tema Cvadrienalei a fost MusicWeatherPolitics, prin 
urmare curatorii aveau obligaţia să răspundă acestor trei criterii de care era răspunzător câte 
un curator internaţional. Această nouă formă de organizare a surprins pe toţi curatorii. 
Deoarece din nou a fost schimbat spaţiul expoziţional, s-a impus o sesiune de comunicări la 
care am fost invitată să susţin o prelegere, în 2014. Atunci am avut ocazia să vedem spaţiile 
expoziţionale pentru care urma să aplicăm până la o dată fixă. Temele secţiunilor de care 
răspundeam au fost o nouă provocare. Rădăcini s-a conturat ca un singur răspuns la toate cele 
trei teme date de PQ. Cred că nu este artist ancorat cu adevărat în realitatea noastră 
contemporană care să nu-şi pună întrebări, să nu caute o punte de legătură între ceea ce este, a 
fost şi ceea ce urmează în artă, să nu caute răspunsuri la întrebări fundamentale. Astfel, am 
ales să prezint un proiect particular al unor tineri care din proprie iniţiativăşi pe cont propriu 
au filmat, inventariat şi fotografiat copaci seculari din România, un fel de istorie vizuală a 
acestor martori tăcuţi ai evenimentelor din ţară – Cristian Stănoiu și Florin Ghenade. Cred că 
avem un tezaur fantastic de care nu suntem suficient de conştienţi. Îmi aduc aminte de un 
domn prof. univ. dr venit în an sabatic din America care în momentul când a văzut 
excavatorul în parcul din Beller a spus că se va strica ceva extraordinar, un parc amenajat 
natural, cu plante crescute aparent la întâmplare de a cărui frumuseţe nu eram conştienţi. 
Ieşeam zilnic în acel parc şi nu realizam ce minunăţie împletise Dumnezeu acolo. Plante, 
copaci într-o armonie deplină. Profesorul american, cu experienţa globalizării mult mai mare 
decât aveam eu la acea oră, avea oroare de amenajările tipice. Pe un fundal al standului 
realizat din lemn vechi autentic, se derulau poveştile copacilor-vedete. Siluete de lemn, 
deschise pe o parte a standului, surprindeau prin chipurile desenate ale unor duhovnici 
români, care au suferit în temniţele comuniste. Am selecţionat dintre ei pe cei care au făcut 
fenomene de masă incontestabile, ca de exemplu Bartolomeu Anania, Dumitru Stăniloaie. 
Indicaţiile primite în patru manuale de la Praga erau restrictive în ceea ce privea modul de 
desfăşurare a expoziţiei. Nu era voie să agăţi de pereţi sau tavan, nu puteai să fixezi în podea, 
nu aveai voie să depăşeşti un plafon de greutate şi aşa mai departe, până la detalii de genul 
curent electric şi număr de prize. Standurile au fost gândite în funcţie de toate aceste detalii. 
La secţiunea studenţească, a fost selecţionată masteranda Bianca Veșteman, cu machete cu 
videomapping, realizate pe baza temei Libertate, trimisă în 2014. Bianca primise premiu în 
Gala UNATC, de la un juriu de valoare. De altfel, s-a bucurat de multe aprecieri, multe 
venite chiar de la studenţii unor ţări evoluate tehnologic cu care nu ne comparăm. La 
Cvadrienală au participat cam 78 de ţări. 
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Standul României la PQ 2015 
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Standul României la PQ 2015 
 

I.I.: Ziua României a fost marcată printr-un concert susținut de violoncelistul Adrian Naidin. V-a 
inspirat muzica lui? A fost și el la rândul său fascinat de tema standului și de ce a văzut la Praga?  
 

Ș.C.: A fost o bucurie faptul că pe ultima sută de metri, printr-o suplimetare de buget, dl 
Radu Boroianu, președinte al Institutului Cultural Român, a făcut posibilă venirea la Praga a 
unui muzician de excepţie ca Adrian Naidin. El crează atmosferă, cred că e un muzician care 
va avea o mare deschidere în afarăţării. Ca o noutate, la ediţia din 2015, am avut un curator 
special pentru partea de muzică, desemnat de PQ, Jiri Herman. 
 

I.I.: Cum a arătat standul studențesc în 2015? A expus o singură studentă, cu sprijinul financiar al 
Institutului Cultural Român și al UNATC. Cum ați ales-o și ce lucrare/lucrări ați selectat? 
 

Ș.C.: În 2014, studenta Bianca Veșteman a luat premiu de scenografie, după cum am spus, în 
Gala Absolvenţilor UNATC cu un proiect îndrăzneţ, bine gândit, pe baza textului lui Elmmer 
Rice, text tradus de ea şi care punea în discuţie tema vieţii în care omul devine un număr, un 
pion. Ea a ales să prezinte o machetă cu videomapping, efect interesant şi nou, cel puţin la 
noi. Tema cu care aplicasem la Praga la Secţiunea studenţească era Libertate, ca o atenţionare a 
noilor generaţii de artişti care posedă acest capital uriaş de libertate, dar pe care sunt chemaţi 

121



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 
 

să îl inţealeagă la adevărată valoare. De fapt, tema era o subtilă continuare la tema standului 
României-secţiunea profesionişti, acolo unde am prezentat chipurile desenate ale unor 
duhovnici renumiţi în ţară. Ei au fost generaţia de altădată de tineri care au făcut o jerfă 
imensă pentru ţară, pentru adevăr, fără a avea o ţintă politică, ci una a moralităţii. Neavând 
buget pentru standul studenţesc, am ales ca Bianca să participe singură, în ideea în care 
imediat ce am aplicat cu fotografii ale lucrărilor ei am avut parte de un foarte bun feedback. 
Acest lucru m-a bucurat, desigur. La ştiri, zilnic, pe micul ecran, vedeam arestări, încarcerări, 
celule de închisoare, uşi cu vizetă. Aşa că, standul (potrivit temei aplicaţiei, selecţionată cu an 
înainte) a devenit un perete cu trei uşi de închisoare, prin care se vedeau organizate cele trei 
proiecte ambiţios realizate ale Biancăi. UNATC a sprijint-o cu transportul şi cazarea şi 
mulţumim tuturor celor care au făcut posibil că ea să participe. Am mizat pe prezenţa ei 
pentru că doream să prezentăm ceva deosebit faţă de ediţia precedentă. Bianca a avut mari 
satisfacţii acolo, deoarece era prezentă zilnic la stand. Când vezi că vin sute de studenţi 
scenografi din alte ţări cu putere financiarăşi rămân plăcut surprinşi de ceea ce văd, cer 
explicaţii, fac aprecieri, eşti mulţumit de ceea ce ai făcut, de toată dăruirea. Din păcate la noi a 
stârnit şi invidii. 
 

I.I.: Știu că aţi mai susţinut la Praga şi o prelegere pe tema Gustav Klimt – Castelul Peleş/Muzeul 
Naţional Peleș în cadrul unei secţiuni speciale a Cvadrienalei.  
 
 
 
 
 

 
 

Macheta cu videomapping de Bianca Veşteman 
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Ș.C.: De data aceasta (2015) secțiunea de arhitectură, a devenit Spaceşi a indus cumva în 
eroare participanţii, curatorii în primul rând. În mod incredibil secţiunea Space a schimbat pe 
parcurs datele de participare. Cum aplicaţia mea, se pare, a avut credibilitate şi într-o situaţie 
şi în alta, m-am trezit nu cu mult timp înainte de deschiderea PQ cu o nouă selecţie din 
partea curatorului secţiunii, Serge von Arx. Tema se referea la teatrul Palatului Peleş, ajungea 
la arhitecţii vienezi care ne-au lăsat comorile de săli de teatru în România (Helmer şi Fellner – 
de la Dan Jitianu am auzit prima dată de ei), evoca personalitatea arhitectului Casei Regale, 
ceh de origine, Karel Líman, ceea ce făcea o conexiune interesantă cu spaţial praghez, evoca şi 
cuplul regal Carol I şi regina Elisabeta, dar şi pe Gustav Klimt despre care am aflat în urma 
cercetărilor şi expoziţiei de la Peleş, că a primit cea mai mare comandă de lucrări de la Regele 
Carol I. Klimt era atunci la început de drum artistic şi avea o comapnie cu fratele său şi încă 
un pictor. Aşa am ajuns la concluzia că artistul, consacrat prin mozaicurile bizantine, a fost 
influenţat de cele văzute la Sinaia. Mai mult de atât, era un fapt necunoscut celor interesaţi de 
Gustav Klimt că acesta a făcut copii în stil baroc la comanda regelui Carol I după nişte 
gravuri ale strămoşilor lui. Un foarte scurt portret al Reginei Maria şi lucrările personale de 
Art Nouveau încheiau prezentarea. 
 

I.I.: După experiența Cavadrienalei de Scenografie 2015 ce urmează? Ce se mai poate adăuga? 
 

Ș.C.: În martie 2016 sunt invitată să particip (în urmă altei aplicaţii) cu o comunicare despre 
diferențele dintre edițiile PQ, transformările prin care a trecut Cvadrienala în timp. Ediţia din 
2015 a avut secţiuni fără precedent, fiecare secţiune a fost coordonată de un curator 
internaţional. S-a facilitat participarea celor care nu au fost selecţionaţi la cele trei mari 
secţiuni în mod individual sau grup. Astfel, cei respinşi, indiferent de ţara de provenienţă, 
puteau să se prezinte la altă selecţie, dar tot prin aplicaţie. 
 

I.I.: Pentru dvs. personal ce au însemnat aceste ultime prezențe la Praga, în calitate de comisar 
național, în calitate de profesor al unor generații de studenți cărora le-aţi facilitat participarea la 
Cvadrienală? 
 

Ș.C.: Această experienţă mi-a confirmat din plin că, deşi nu ne comparăm din punct de vedere 
material cu alte facultăţi de profil din lume, am reuşit să ne prezentăm la ediţiile 2011 şi 2015 
la un nivel ridicat şi că studenţii noştri au un mare potenţial artistic. Studenţii cu burse în 
străinătate se reîntorc şi recunosc demersul nostru artistic şi pedagogic, au cuvinte frumoase 
de spus despre Departamentul de Scenografie din UNATC. Sunt bucuroasă că deja s-a 
conturat în teatrul românesc un nou val de scenografi profesionişti, toţi absolvenţi ai 
departamentului nostru, nume care se înscriu zi de zi pe afişele de teatru din România, dar și 
din străinătate. Avem foşti studenţi care au absolvit cu media cea mai mare la master în 
Europa sau America. Am atras, de asemenea, multe cadre didactice tinere pe care încercăm 
să le formăm la un nivel performant. 
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Irina Ionescu

la Universitatea Na
Cinematografic
universitar doctor la Universitatea de Arte din Târgu
Mureş. 
Irina Ionescu

a PhD in Theatre Studies and was trained in an IATC Young 
Critics’ Seminar. Currently, she is Lecturer
at the Arts University in Targu
the National University of Theatre and Film
 

Vernisajul expoziției „
în cadrul Festivalului Naţional de Teatru 

(reconstituire a standurilor prezentate la PQ 2015)
Prof. univ. dr. Ștefania Cenean, criticul de teatru Marina Constantinescu

alături de Directorul ICR Radu Boroianu.
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Irina Ionescu (ihrin@yahoo.com) teatrolog, profesor asociat 
la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti şi lector 
universitar doctor la Universitatea de Arte din Târgu-

Irina Ionescu (ihrin@yahoo.com) holds a BA, an MA and 
PhD in Theatre Studies and was trained in an IATC Young 

Critics’ Seminar. Currently, she is Lecturer in Theatre Studies 
Arts University in Targu-Mures and Visiting Lecturer at 

the National University of Theatre and Film (NUTF).  

 
 

„Rădăcini” şi „Libertate” 
ional de Teatru „I.L. Caragiale”– 2015 

(reconstituire a standurilor prezentate la PQ 2015) 
tefania Cenean, criticul de teatru Marina Constantinescu 

turi de Directorul ICR Radu Boroianu. 
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„Păpuşa se animă prin dragoste şi entuziasm”4 

  

de vorbă cu Brânduşa Zaiţa Silvestru,  

despre Renée G. Silviu 
 

Interviu şi fotografii de drd. Constantina Mihăilă 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Renée G. Silviu,                                                              Brânduşa Zaiţa Silvestru, 
      foto din arhiva Renée G. Silviu (Paris)                                foto din 14 decembrie 2015 
 
  

                                                 
4 „Păpuşa nu se animă numai prin tehnică” de Renée Silviu, în ziarul Viaţa culturală a Capitalei 
noiembrie 1958 
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Renée G. Silviu sus mijloc,  
în dreapta sus  
Brânduşa Zaiţa Silvestru, 
Carmen Stamatiade 
în grupul de jos.  
Foto din arhiva Renée G. Silviu,  
aflată la Centrul de documentare 
Le Mouffetard –  
Théâtre des arts de la marionette, Paris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriu Simeon şi  
Brânduşa Zaiţa Silvestru 

în piesa 2:0 pentru noi 
de Vladimir Poliakov  

în regia lui Renée G. Silviu. 
Foto din arhiva  

Renée G. Silviu (Paris) 
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Stânga jos: Rita Stoian şi 
Brânduşa Zaiţa Silvestru. 

Sus, de la dreapta la stânga: Carmen 

Stamatiade, Renée, Elena Albu, 
Mihaela Cotaru.  

Foto din arhiva Renée G. Silviu, 
aflată la Centrul de documentare Le 

Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette, Paris 

 
 
 

Renée G. Silviu (n. Bucureşti 1913 – m. Paris 1988) a fost membru fondator al celei 
de-a doua etape a fondării Teatrului Ţăndărică în 1949, al secţiei de păpuşi sub direcţia 
Margaretei Niculescu, alături de Stefi Nefianu, Rita Stoian şi Carmen Stamatia de5. Prima 
fază a fondării Teatrului Ţăndărică a fost în 1945 când s-a creat secţia de marionete de către 
Elena Pătrăşcanu-Veakis şi Lucia Calomeri.  

Renée G. Silviu a studiat la Paris arta teatrului de păpuşi cu renumitul maestru 
Marcel Temporal şi a absolvit cursurile în martie 1938. În acelaşi an, 1938, a 
obţinutCertificatul de aderare la Sindicatul Artiştilor dramatici şi lirici, secţia Varietăţi, genul 
Marionete. Tot în 1938 a înfiinţat primul teatru de marionete din Bucureşti cu Trupa Păcălici. 
Primele spectacole le-a dat în sala de la ultimul etaj al Galeriilor Lafayette din Bucureşti, 
(actualul magazin Victoria). În 1938 Renée G. Silviu a pus în scenă la Teatrul Mic spectacolul 
Brumărel, autorul textului fiind soţul ei, George Silviu. În 1939 devine membră activă a Les 

Compagnons de la Marionnette din Paris.  
La Teatrul Ţăndărică lucrează ca regizor din 1949 până în 1958 cănd este dată afară 

datorită căderii în dizgraţie a soţului ei, scriitorul George Silviu. În perioada 1955-1958, Renée 
G. Silviu a făcut pe lângă regia unor spectacole, conferinţe şi stagii de formare în arta 
păpuşeriei în Bucureşti şi în ţară.În 1961 emigrează în Franţa împreună cu soţul ei şi cu cele 
două fete şi obţine azil politic.6 

                                                 
5Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, Unima/edition l'Entretemps, Montpellier, 2009, p. 681 
6Dicţionarul teatrului de animaţie, păpuşi şi marionete din România coordonat de Cristian Pepino, ediția a 
III-a revăzută şi adăugită în 2013. 
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Brânduşa Zaiţa Silvestru este „una dintre cele mai valoroase reprezentante ale artei 
păpuşăreşti din România. Artist păpuşar la Teatrul Ţăndărică între anii 1950 – 1997”7, a intrat în 
lumea teatrului de animaţie cu păpuşi la vârsta de 15 ani. Primul curs de teatru de păpuşi l-a 
făcut cu Renée G. Silviu şi Carmen Stamatia de la Teatrul Ţăndărică. A jucat în spectacolele 
regizate de Renée G. Silviu: Gură cască (1950-1951); Porumbelul Alb (1950-1951), Mălina şi cei 
trei ursuleţi (1951), Bibi-Aişa (1952), Fraţii Liu (1955), 2:0 pentru noi (1955). 

A făcut carieră în teatrul românesc ca artist păpuşar din 1950 şi ca pedagog la 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din 1990, formând, asemeni lui 
Renée G. Silviu, generaţii deartişti în arta marionetei. A fost răsplătită cu prestigioase premii: 
Premiul ATM pentru întreaga activitate (1983), Premiul de Excelenţă în animaţia românească 
acordat de UNIMA România, Premiul UNITER pentru teatrul de animaţie. 
 
Constantina Mihăilă: Doamnă Brânduşa Zaiţa Silvestru, cum ați ajuns la Teatrul Ţăndărică? 

 

Brânduşa Zaiţa Silvestru: Din întâmplare, dintr-o joacă, eram elevă la Matei Basarab unde 
era o casă de cultură pe care o conducea un băiat care era operator de sunet la Ţăndărică. Pe 
urmă a devenit un mare regizor și directorul teatrului din Bacău. El a zis: „Hai, măi copii, hai 
să dați și voi acolo concurs! Cine știe? Brândușa, hai măi și încearcă, nu are ce să-ți strice.“ 

Când am intrat acolo și am văzut comisia am înghețat. Erau Margareta Niculescu, 
directoarea teatrului Ţăndărică, Irina Răchițeanu, mare actriță, Cella Dima, Nicolae Massim, 
regizor la Teatrul Naţional (...), Renée care a venit înaintea examenului la mine și a zis: „Fii 
liniştită că nu-ți ia nimeni capul, dacă vrei dai, dacă nu, nu te obligă nimeni.” După examen, a zis: 
„Ai văzut? Te-ai calmat? Ai văzut că ai luat?” Am dat examen și pentru că nu mă gândeam să 
mă angajez, am fost foarte dezinvoltă și am luat prima. Am intrat pur și simplu.  
 

C.M.: Ce amintiri mai păstraţi despre Renée G. Silviu? 
 

B.Z.S.: Este surprinzător momentul, pentru că vorbesc de Renée şi în acelaşi timp de tinereţea 
mea. Pentru că toată tinereţea mea, toată adolescenţa, toată maturitatea şi forţa mi-am 
petrecut-o în Teatrul Ţăndărică. (...) După admiterea în teatru, Margareta Niculescu m-a 
invitat la un curs. Mi-a spus: „Știu că ești la liceu, uite, noi ţinem curs de păpușerie luna asta.” Eu 
am spus: „Nu știu dacă am să rămân la păpuși, eu vreau să dau la actorie.” 

(...) Aproape toţi care au venit atunci la cursul cu Renée G. Silviu, au ajuns regizori 
sau scenografi în provincie şi au înfiinţat şi specializat teatrele. (...) Erau mulţi concurenţi, 
unii erau deja oameni foarte importanţi care au dat concurs să intre la Ţăndărică. (...) Era 
Horia Davidescu, scenograf de meserie, a devenit regizor şi directorul teatrului din Craiova. 
Ildiko Kovacs a devenit una dintre cele mai importante regizoare de teatru de păpuşi din 
Cluj. Am făcut luna aia de curs şi, îmbolnăvindu-se una din fete, am intrat în spectacol având 

                                                 
7 Idem 
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doar o repetiţie. Şi Renée și Margareta s-au entuziasmat şi după spectacol mi-au spus: 
„Bravo, ești păpușăreasă!” 

Am învăţat şi după aproape un an, un an şi jumătate, deja dădeam cursuri. Se făceau 
cursuri pregătitoare aproape în toatăţara şi vroiau specialişti din Bucureşti de la Teatrul 
Ţăndărică. La început se ţineau cursuri de pregătire la teatru în Bucureşti şi aveam 2-3 
cursanţi pe care-i învăţam, le explicam, apoi cursurile s-a extins în ţară chiar şi în afara ţării. 
Am avut şi studenţi din Ghana, din Elveţia etc. 

 

C.M.: Ce vă mai amintiţi din primul curs de păpuşi făcut cu Renée G. Silviu în anul 1950, după 
intrarea în Teatrul Ţăndărică? 

 

B.Z.S.: Primul meu curs de păpuşi, cel de o lună, a fost ţinut de Renée G. Silviu şi de Carmen 
Stamatiade. Ne-a povestit cum este croită o păpușă şi… de ce teatru de păpuşi. (...) Ne-a ţinut 
un curs practic. Ne-a desenat, a adus şi material, a croit, ne-a învăţat să coasem şi noi 
costumaşul cu mânuţe. (...) Apoi, fiecare trebuia să facă o acţiune – ce vroia – timp de 2 
minute, să ne demonstreze ce poate să facă cu păpuşa şi ce poate păpuşa să ne arate. Horia 
Davidescu, care era scenograf de profesie, a făcut păpuşa cea mai frumoasă, dar nu a ştiut să 
o speculeze. El a zis că, dacă păpuşa este frumoasă, ne dă gata. Cea mai nebunatică am fost 
eu: am improvizat o pasăre care se transformă în găină, în cocoş, cu mici elemente pe care le 
schimbam în timp ce emiteam onomatopee. Pentru că a fost foarte distractiv, toţi mă rugau să 
mai fac o dată, să repet ca să înveţe şi ei. 

După curs, a urmat un examen. Erau în comisie: Miron Niculescu, Irina Răchiţeanu, 
Cella Dima, Margareta Niculescu, iar Renée era în prim-planul comisiei (….), apoi m-a 
chemat Margareta să mă întrebe dacă vreau să mă angajez sau dacă vreau sa fiu 
colaboratoare. 

 

C.M.: Cum se lucra în vremea aceea? Cine construia păpuşile? 
 

B.Z.S.: Se lucra exact ca acum. Exista croitorie, sculptură, exista scenograf şi regizorul discuta 
cu scenograful! 

Când i-am reproşat Margaretei că ne pune în faţa unui fapt împlinit (după ce am avut 
probleme la o piesă), a zis: foarte bine de acuma veniţi la atelier, cum s-au terminat schiţele 
facem o şedinţă în care fiecare îşi spune părerea despre personajul lui şi despre celelalte, cum 
sunt concepute, dacă corespund, dacă nu corespund. 

Şi a fost foarte bine aşa. Pe urmă se instalase înțelegerea asta între noi şi, indiferent de 
spectacol, discutam... „aici cred ca-i mai trebuie ceva, o mână mai lungă…”, nu întotdeauna 
convingeam scenograful, dar tot se produceau ceva modificări. Pentru că scenograful vede 
totul pe hârtie, face desenul, în timp ce actorul utilizează păpușa în mişcare, ştia cât trebuie şi 
cum trebuie să se miște aceasta.  
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C.M.: Cum construiaţi un spectacol? După ce primeaţi păpuşa începeaţi să vă imaginaţi şi creaţi 
personajul şi mişcarea scenică? 
 

B.Z.S.: Se lucrează aşa: ai cei doi fraţi, unul e bun, unul este rău, se bat tot timpul. Voi trebuie 
să găsiţi soluţia: cum ajung să se batăşi care încearcă să-l calmeze pe celălalt! Aşa lucra şi 
Renée. (...) Am mai avut un spectacol extraordinar în care eu eram Sufi, tot Renée l-a pus în 
scenă! Şi mi-a spus: „Eu aici nu-ţi spun nimic. Este vorba despre un copil despre care toată lumea 
spune că e rău, nebunatic și, de fapt, el se dovedește bun. Te rog să-i faci tu treptele de răutate-
bunătate după cum crezi!” Şi i-am găsit o voce aşa, mai răguşită, şi o caracteristică: se grozăvea. 
Era şi o păpuşă foarte expresivă, îi puseserăun sclipici mic în ochi și, în lumină, păpuşa părea 
că vede, că se uită la tine! Mulţi dintre scenografi fac păpuşi frumoase, dar nu au privire. 
Privirea păpuşii, chiar din desen, trebuie să fie îndreptată în jos pentru ca, atunci când ridici 
păpuşa, ea prinde raza privirii copilului. Dacă păpuşa nu are ochi, spectacolul nu mai trăieşte.
 (...) Eu am îndrăgit păpuşile datorită lui Renée şi a lui Stefi (Nefianu), sora ei, care era 
un talent extraordinar. Ea nu interpreta vocal, nici nu o interesa aspectul ăsta, dar mânuia 
păpuşile cu o fineţe, cu un suflet atât de mare că ieşea prin toţi porii păpuşii – cârpa aceea 
prindea viață în mâna ei până în ultimul firicel de aţă. (...) 

Am avut noroc cu Renée care era aşa prietenoasă, era aşa mămoasă cu toată lumea, 
foarte delicatăşi ştia să-l ia pe fiecare, găsea punctul de la care să-l ducă mai departe într-un 
rol, ceea ce este un mare câştig pentru regizor şi pentru actor. (...) Sigur că poţi să te descurci 
şi singur, poate ai şansa să poţi şi singur, dar punctul de pornire trebuie să-l dea regizorul. 

 

C.M.: Ce ne puteţi povesti de spectacolele în regia lui Renée G. Silviu în care aţi jucat? 
B.Z.S.: Remarcabil a fost Fraţii Liu. Toţi cei care am jucat în el am reuşit să facem mici 
bijuterii. Eu îl făceam pe Li, Stefi îl făcea pe mandarin. 
 

Scene din piesa Fraţii Liu, 
în regia lui Renée G. Silviu,  
fotografii din arhiva Renée G. Silviu (Paris) 
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(...) Spectacolul Porumbelul alb nu prea mi-a reuşit, eu eram prințul! Prinţul era prea ţeapăn şi 
nici rolul nu era scris cu viaţă. Era totuşi un spectacol care plăcea copiilor. 
(...) În spectacolul Bibi-Aişa de K. Snaider era cu o fetiţă care se rătăcise şi Sufi a plecat să o 
caute. Mi-aduc aminte că erau nişte stânci pe care trebuiau să se cațere păpușile. Şi stăteau cu 
capul în jos. Era foarte viu şi expresiv, fară să se grăbească ca ritm. 

 

 

Scenă din piesa Bibi-Aişa,  
foto din arhiva Renée G. Silviu (Paris) 

 

 
 

 

 

C.M.: În 1955 Renée G. Silviu a regizat 
ultimul ei spectacol de marionete pentru 
adulţi, 2:0 pentru noi, la Teatrul Ţăndărică. 
Ce vă mai amintiţi despre acest spectacol? 

 

B.Z.S.: 2:0 pentru noi a fost un spectacol superb, o comedie în 10 tablouri de V. Poliacov. Am 
fost cu acest spectacol în turneu în Rusia şi a venit chiar Poliacov şi ne-a mulţumit. A fost 
foarte încântat de spectacol. (...) Datorită rolului pe care mi l-a dat Renée în 2:0 pentru noi am 
fost prima intrată la facultate. După examen m-au chemat la decanat şi m-au întrebat de ce 
am dat la facultate, pentru că sunt o actriţă desăvârşită.  

„Da’ de unde ştiţi dvs?”, am întrebat eu arţăgoasă; 
„Am fost la teatru şi am văzut 2:0 pentru noi. Ai făcut un rol excepţional!”  

(...) Datorită acestui spectacol şi lui Renée am avut şi leafă şi bursă de merit şi am fost răsfăţată 
ca studentă pentru că mi s-a permis 
să merg şi la teatru şi la facultate. 
Am fost singura în zeci de ani căreia 
i s-a întâmplat asta. (Nu aveai voie 
să ai serviciu, dacă erai student.) 
Pentru Renée ăsta a fost ultimul 
spectacol din țară. Apoi a plecat. 
 
Fotografie din spectacolul 2:0 pentru noi  
de Vladimir Poliakov, 
regia Renée G. Silviu,  
foto din arhiva Renée G. Silviu 
(Paris) 
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2:0 pentru noi  

de Vladimir Poliakov 
Păpuşi de Ioana Constantinescu 
Scenografia St. Hablinki  
şi Ioana Constantinescu 
Regia Renée G. Silviu 
În stânga jos Valeriu Simeon și  
Brânduşa Zaiţa Silvestru, 
Costel Popovici sus, mijloc, 
 
foto din arhiva Renée G. Silviu (Paris) 
 

 
 
Iată o cronică semnată de doamna Rodica Gheorghiu în revista 

august 1956: „Aici, păpuşile nu sunt construite pe o asem
să ne inducă în eroare. Dimpotrivă, chiar atunci când în locul mâinii de lemn a p
degetele vii ale mânuitorului, mişcările acestora sunt reduse la minimum necesar, p
oarecare rigiditate, tocmai pentru a nu trăda stilul general de joc al p

Tocmai datorită caracterului complex al teatrului de p
ingenioase constituie fundamentul necesar crea
rezultanta a trei arte diferite (pictor, mânuitor, autor
covârşitoare. Renée Silviu a ştiut să inventeze 
adecvate acţiuni fizice care suplinesc lipsa de mobilitate a fe
susţinut, fineţea cu care se trece de la o situa
realizate cu atâta măiestrie, încât spectatorul fermecat, pierde din vedere c
care le admiră sunt doar un amestec de cârp
artiştii de sub scenă. (...) 

Brânduşa Zaiţa, creând personajul Verei Petrovna cu mi
graţie, spontaneitate şi drăgălăşenie, ne îndrept
păpuşi stă ascunsă o actriţă cu mari calităţi de ingenu

Cu această nouă premieră, Teatrul Ţă
Virtuozitatea mânuitorilor face din spectacolul 
pantomimă, pe care fineţea bogat nuanţată 
din cele mai remarcabile realizări ale stagiunii.”

 

                                                 
8 „Artistul de sub scenă” de Rodica Gheorghiu, revista 
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de doamna Rodica Gheorghiu în revista Teatrul nr. 3, din 
ile nu sunt construite pe o asemănare maximă cu omul, nu încearcă 

, chiar atunci când în locul mâinii de lemn a păpuşii apar 
rile acestora sunt reduse la minimum necesar, păstrând o 

da stilul general de joc al păpuşii. (...) 
caracterului complex al teatrului de păpuşi, unde soluţiile tehnice 

ingenioase constituie fundamentul necesar creaţiei artistice, unde fiecare personaj este 
rezultanta a trei arte diferite (pictor, mânuitor, autor-voce), sarcina şi răspunderea regiei sunt 

inventeze şi să aleagă, cu fantezie şi măsură, cele mai 
iuni fizice care suplinesc lipsa de mobilitate a feţei păpuşii. Ritmul variat şi 
ea cu care se trece de la o situaţie la alta, bogăţia soluţiilor mişcării în scenă sunt 

ie, încât spectatorul fermecat, pierde din vedere că personajele pe 
sunt doar un amestec de cârpă şi lemn, după cum face totală abstracţie de 

a, creând personajul Verei Petrovna cu mişcare şi glas, cu o neînchipuită 
enie, ne îndreptăţeşte să afirmăm că sub scena teatrului de 

i de ingenuă, cum nu se găsesc multe în teatru. (...) 
Ţăndărică a obţinut o preţioasă victorie artistică. 

Virtuozitatea mânuitorilor face din spectacolul 2:0 pentru noi o adevărată lecţie de 
 a interpretărilor vocale o ridică la rangul unora 

agiunii.”8 

” de Rodica Gheorghiu, revista Teatrul nr. 3, august 1956, p. 81-83 
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B.Z.S.: Asta este o păpuşă din Cuba (foto 
dr.). Eu nu am fost în Cuba, au fost 
cubanezii în România şi au văzut 
spectacolul 2:0 pentru noi şi le-a plăcut aşa 
de mult că ne-au invitat la masă şi mi-au 
dat păpuşa asta. Este de seamă cu 
spectacolul. Nu am făcut niciun număr 
special cu ea, dar o mai întrebuinţez din 
când în când. 
 

C.M.: Cât dura pregătirea unui spectacol în 
regia lui Renée G. Silviu? 

 

B.Z.S.:2:0 pentru noi a durat cam două luni. Alte spectacole erau gata în 3 săptămâni. 
 

C.M.: Față de păpuşile din vremea lui Renée, consideraţi că cele de astăzi s-au mai schimbat? 
 

B.Z.S.: Dacă ai văzut filme vechi, ai observat că, înainte, mişcarea era limitată și, cu toate 
astea, păpuşile tot păreau vii. Aşa erau păpuşile înainte: aveau un dopuşor în care se băga 
degetul arătător şi erau destul de greu de mânuit. Mişcarea era limitată, puteai doar să le 
întorci capul în stânga şi în dreapta. Apoi s-a făcut şi păpuşa Wayang, care avea mâini mai 
apropiate ca formă cu cele umane (aveau şi sârmă).(...) 

Am o păpuşă care îmi aminteşte de păpuşa Pinocchio făcută de Renée, una mitică care 
se numeşte „Eu” şi pe care o port adesea în poşetă.  

 
 

 
 

 
Păpuşa „EU” cu cap din lemn uşor şi material textil. Dopul plasat în capul păpuşii, pentru o mânuire mai 

uşoară, este inventat de Brânduşa Zaiţa Silvestru (foto 26 dec. 2015) 

133



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                           Interview 

 
 

 
Păpuşa „Eu” are sistemul de mânuire pe care l-am învăţat când am intrat în teatru. 

Este nostimă, parcă ar fi Pinocchio, este expresivă, are putere. Mi-a făcut-o Mioara Buiescu, 
cu aproape 20 de ani în urmă. Eu eram chemată în grădiniţe, era foarte rar atunci să dai 
spectacole în grădiniţe, acum e ceva obișnuit. Ea, în mod normal, avea capul cu mişcare 
limitată. Capul avea un gât rotund prin care băgai degetul, puteai să-l mişti doar stânga-
dreapta, dar nu puteai să-l întorci aşa cum se poate face acum. Acesta este aportul meu. 
Dopul pe care îl vedeţi în capul păpuşii, la păpuşa „Eu“ este o invenţie a mea. Renée a rămas 
uimită, mi-a spus: „Cum de nu m-am gândit?“ Dopul se ţine între cele două degete – arătător 
şi mijlociu, împing un deget, apoi pe celălalt şi atunci capul păpuşii mă ascultă, capătă mai 
multă mobilitate. Degetul mare şi cel mic mânuiesc cele două mâini ale păpuşii. 

Am avut aport şi la spectacolul 2:0 Pentru noi, în regia lui Renée. Păpuşa trebuia să 
patineze, totul se petrecea în patinoar. Am vorbit cu scenografa să-mi facă un picior pictat şi 
îmbrăcat. (...) Ţineam în mână păpuşa, am rugat un ajutor să-i ţină braţele şi eu cu o 
mânăţineam piciorul pe sub fustă, îl duceam unde vroiam în faţă, în spate, îl ridicam, el 
plutea. Apoi m-am gândit cum ar fi dacă ar face şi piruete tot cu piciorul ăsta. Văzusem la 
păpuşarii amatori în târg că aveau un fel de mosor pe care îl ţineau în mână şi o manetă, îl 
învârteau şi păpuşa se învârtea sfârlează de ziceai ce-i asta! M-am gândit de ce să nu adaptăm 
sistemul şi în spectacolul nostru? Am făcut prelungitorul, să poată prinde băţul din gât de 
capul păpuşii ca să nu construim altă păpuşăşi piciorul să rămână mobil și să capete poziţia pe 
care o vroiam. Era un picior pe gheată şi altul cu patină lângă genunchi aproape de celălalt 
picior aşa cum fac patinatoarele, o învârteai şi fusta păpuşii se ridica şi i se vedeau chiloţeii şi 
picioruşele. Şi se învârtea şi păpuşa. Tot în sistemul ăsta am făcut să-i intre braţele într-o parte 
şi în cealaltă şi se învârtea în mod graţios şi, dacă vroiam să schimb, o ţineam şi luam şi 
celălalt picior şi atuncea schimbam, deci mergeam înainte, şi ridica piciorul sus şi-l ducea în 
față, se ridica, se lăsa pe spate şi pe urmă făcea piruete. Toată lumea era uimită de cum poate 
păpuşa să facă toate astea! 

Am mai avut o inovație şi în spectacolul Porumbelul, în care jucam Prinţul – primul 
meu rol important. Trebuia să iau sabia, să las sabia, să lupt la vedere. Tot aşa, am stat cu 
constructorii şi le-am explicat ce vreau. La început mi-au spus că muncesc degeaba. Eu le-am 
spus: „Băieţi, munciţi degeaba, dar luaţi salariu!” Nu s-au supărat. Mă iubeau pentru că eram 
tânără, veselă, frumoasă, dar şi a dracului. Am rămas în continuare a dracului, mi-au trecut 
frumuseţea și, mai ales, tinereţea. 

 

C.M.: Cum ajunge să prindă viaţă o păpuşă, care este un obiect neînsufleţit? 
 

B.Z.S.: Când îl ia omul în mână şi îl iubeşte, el prinde viaţă. La început te joci cu ea, o iei, o 
zbânţui, vezi dacă are viaţă. Ştii ce este ciudat? Ea poate să reproducă toate stările sufleteşti: 
să fie veselă, să fie melancolică, să sufere, să plângă şi o crezi. O crezi. 
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Brânduşa Zaiţa Silvestru şi păpuşa „Eu” (foto 26 dec. 2015) 
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La început te joci cu ea, o iei, o zbânţui, vezi dacă are viaţă. Ştii ce este ciudat? Ea 
poate să reproducă toate stările sufleteşti: să fie veselă, să fie melancolică, să sufere, să 
plângăşi o crezi. O crezi. Este un miracol, pe care nici eu nu mi-l explic încă. Bucata asta de 
cârpă a găsit-o Pupe în atelier şi mi-a făcut păpuşa „Eu”. Mi-a zis: „Vrei să-ţi fac din 
materialul ăsta, că nu am altceva?” Și mi-a făcut-o. Eram chemată la o grădiniţă şi am rugat-o 
să-mi facă ceva, măcar să mă duc să mă vadă copiii, să le vorbesc. A făcut-o şi am pus-o pe 
mână şi a prins viaţă imediat. Toate croitoresele ziceau: „Hai, mai fă, hai, mai joacă-te!” 

   Câteodată mai uiţi de ea, dacă eşti necăjit, dar dacă o iei în mână poţi să spui orice 
secret, ea nu o să-l destăinuie nimănui. Dacă te mângâie, ea te mângâie cu tandreţe, fără 
falsitate, cum mai facem uneori toţi dintre noi, oamenii. Cred că dacă eşti foarte necăjit, i se 
rupe sufletul de durere, dar nu vrea să-ţi spună ca să nu te întristezi şi mai tare. Când îi dai 
bucurie ştie să se bucure.  

 

C.M.: De ce credeţi că suntem fascinaţi de păpuşă? 
 

B.Z.S.: Pentru că vrei să-i afli secretul şi eşti ambiţios să-i dai viaţă. Şi te străduieşti să vezi ce 
secrete are, adică dacă este prea strâmt costumul, dacă este prea larg, dacă gâtul este mobil, 
dacă mâna este prea mare sau prea mică, adică te legi de lucrurile tehnice ale existenţei ei şi 
tu vii cu îmbunătăţirile pe care le crezi de cuviinţă, după ce ai studiat-o şi ai stat de vorbă cu 
ea. Uneori o laşi o săptămână, nici nu te-ai uitat la ea, şi, deodată, îţi vine o idee şi o iei şi o 
ferchezuieşti, o îmbraci şi ea este foarte fericită atunci. Dacă reuşeşti să stabileşti o relaţie 
foarte apropiată cu păpuşa, asta se reflectă în cum se comportă ea. 

 

C.M.: Ce este mai important: mesajul sau păpuşa în sine? 
 

B.Z.S.: Mesajul, pentru că sensibilizează foarte mult sufletul copiilor şi al adulţilor. Asta cred 
că au reuşit toţi cei care m-au avut profesoarăşi i-am lăsat pe cei mai buni să-mi continue 
munca: Lili Gavrilescu, Ionuţ Brancu, Gabi Apostol, chiar şi acum, când joacă în spectacole, ei 
reuşesc să-şi demonstreze toată capacitatea şi pasiunea, pentru că, dacă există pasiune şi 
dăruire, nu se poate să nu facă un rol mai mare sau mai mic care să nu rămână în inima şi în 
ochii copiilor şi al spectatorilor adulți. Și nu se poate ca ei toți să nu-și dorească să revadă 
spectacole cu păpuşi. 
 

C.M.: Vă mulţumesc mult pentru favoarea pe care mi-aţi făcut-o acceptând să dialogăm despre Renée 
G. Silviu și despre minunata dvs. carieră. A fost interesant și folositor pentru mine și sunt convinsă 
că aşa va fi şi pentru cititori. 

Mulţumesc şi lui Morgan Dussart de la Centrul de documentare Le Mouffetard - Théâtre 
des arts de la marionnette, Paris care mi-a pus la dispoziţie arhiva personală a lui Renée G. Silviu, 
donată de familie. 
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Renée G. Silviu 

foto din arhiva RENÉE G. SILVIU,  

aflată la Centrul de documentare  
Le Mouffetard – Théâtre des arts de  
la marionnette, Paris 
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 Maria Zărnescu 
 

 Muzici şi Muze - de la piesa de teatru la musical  
 

 

Pledoarie pentru musical 

Încă de la jumătatea secolului trecut, 
previziunile cercetătorilor par sumbre: societatea 
contemporană traversează o perioadă de criză, iar 
lumea culturală – cu care ne-au obișnuit mileniile de 
existență a omenirii, despre care am învățat şi pe care 
am regăsit-o în moștenirile sale – se află într-o profundă 
transformare. Moartea termică a simțurilor, văzută de 
către omul de ştiință Konrad Lorenz ca păcat capital al 
omenirii civilizate, reprezintă un real proces de 
dezumanizare, ce amenințăsă ducă la dispariția nu numai 
a culturii noastre contemporane, ci și a omenirii ca specie1.  

Această moarte termică emoțională se aplică însă 
întregului fenomen de receptare a artelor, a teatrului în 
special. Cauzele sunt multiple. În primul rând, este vorba despre starea generală de angoasă 
socială. În al doilea rând, creșterea exponențială a influenței mijloacelor de comunicare în 
masă a condus, paradoxal, la o eterogenizare a publicurilor şi la transformări majore ale 
audiențelor – cantitative (număr de consumatori per gen de spectacol), dar şi calitative (gust, 
preferințe), precum şi la o puternică apetență a receptorilor pentru producțiile comerciale. 
Nu în ultimul rând, este vorba şi despre o anume pasivitate a consumatorilor de teatru/artă, 
o blazare a omului civilizat modern, considerată de același Konrad Lorenz drept adevărată 
boală culturală: oamenii blazați sunt necontenit în căutarea unor situații noi de stimulare.2 

Această neofilie este, de fapt, urmarea directă a progresului tehnic deja amețitor şi a 
dezvoltării mijloacelor de comunicare audio-vizuală. Pe de o parte, tehnica modernă permite 
contactul tuturor consumatorilor cu arta, perfect reproductibilă în prezent. Produsul artistic 
original este fotografiat/înregistrat/filmat, apoi multiplicat în serie şi distribuit, astfel încât 

                                                 
1 Konrad Lorenz, Cele opt păcate ale omenirii civilizate, Humanitas, București, 2001, p. 130 
2 Ibid., p. 55 
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drumul acestuia către receptor intră în zona științifico-fantastică a „teleportării”. Iar sintagma 
„la un click distanță” își pierde caracterul de reclamă, ilustrând realitatea pură. Pe de altă 
parte, blazarea despre care vorbeam conduce la o anume nerăbdare în înregistrarea 
stimulilor în general, artistici în special. Imaginile şi sunetele se derulează rapid, la intervale 
de ordinul fracțiunilor de secundă, iar montajul alert din videoclipurile muzicale şi spoturile 
publicitare face deja legea în arta contemporană. Cu alte cuvinte, mutațiile survenite în sfera 
culturii secolului XXI obligă la instaurarea unei noi dinamici spirituale şiîn oferta artistică. 

Aşadar, consumatorul modern simte nevoia unui produs (teatral) care să îi satisfacă 
aceste necesități imediate, produs pe care îl putem identifica într-un tip de spectacol vechi de 
când lumea, dar definit astfel de-abia în secolul al XVIII-lea în America: musicalul. Cu 
obişnuita sa indiferență față de definiții, Broadway-ul3 a preferat acest termen (practic, un 
simplu adjectiv fără substantivul său) pentru a indica, printr-un singur cuvânt, un gen 
extrem de generos în conținut. Ca formă populară de spectacol teatral (nu numai în Statele 
Unite unde s-a dezvoltat, devenind gen național, ci şiîn multe alte țări din întreaga lume), 
musicalul satisface nevoia de noutate şi dinamism a publicului contemporan, datorită 
caracteristicii sale principale de a reuni artele: teatrul – prin jocul actorilor, dar şi literatura – 
prin libret, muzica – prin partitură şi arta vocal-interpretativă, dansul şi pictura – prin 
scenografie (decoruri și costume). În plus, datorită elementului său spectaculos, musicalul 
funcționează ca drog modern, pentru obținerea imediată a unui răspuns emoțional, într-o 
lume reacționând mai bine la știri decât la povești. 

Mai mult decât atât, într-o țară cu tradiție în comedie, în țara umorului lui Caragiale, 
musicalul răspunde acestei trăsături specifice neamului românesc printr-una din cele mai 
importante caracteristici ale sale: autoironia. Musicalul se autopersiflează continuu şi vine 
astfel în întâmpinarea nevoii de comedie a spectatorului român. 

De altfel, spectacolele cu cea mai lungă viață pe Broadway, West End4 sau în alte 
colțuri de lume sunt musicalurile. Câteva cifre sunt relevante: Broadway League, asociația 
industriei teatrului comercial din America de Nord, a anunțat la sfârșitul stagiunii 2013 – 
2014 un număr de 12,21 milioane de bilete vândute la spectacolele de pe Broadway, 
totalizând 1,27 miliarde de dolari încasări5. La rândul său, The Society of London Theatre, 
asociația ce reprezintă producătorii, proprietarii şi directorii teatrelor din centrul Londrei, a 

                                                 
3 Broadway – termen definind generic un spațiu ce găzduiește aproximativ 40 de teatre profesioniste, 
grupate în jurul străzii Broadway, în așa-numitul Theatre District din Manhattan, New York. Alături de 
omologul său britanic, situat în cartierul West End din Londra, reprezintă cel mai înalt nivel al 
teatrului comercial din lumea vorbitorilor de limbă engleză. 
4 West End – similar Broadway-ului newyorkez, termenul defineşte un spaţiu situat în centrul Londrei, 
în cartierul West End, supranumit Theatreland/Tărâmul Teatrului, datorită instituţiilor teatrale 
profesioniste pe care le găzduieşte (v. şi nota precedentă). 
5 Broadway Season Statistics 2013-2014 / www.broadwayleague.com 
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raportat pentru stagiunea 2012-2013 peste 22 milioane de spectatori în cele 241 de teatre 
profesioniste şi un total de 618,5 milioane de lire sterline încasări6.  

Cartea de faţă nu își propune să trateze exhaustiv subiectul musicalului. Tema este 
inepuizabilă, iar marii cercetători – teoreticieni şi practicieni – au publicat lucrări importante 
în domeniu. În schimb, îşi propune un amănunţit studiu al musicalurilor ce au ca punct de 

pornire piesele de teatru, o radiografie teatrologică a modalităţilor, procedeelor, motivelor, 
elementelor de construcţie dramatico-muzicală. De fapt, încearcă să ofere o nouă grilă de 
lectură a unui gen preferat atât de marele public, cât şi de marii artişti din întreaga lume, 
susţinut prin creaţii antologice pe scenă şi pe ecran.  

Analizând alchimia acestei întâlniri între genuri, paginile de faţă devin o pledoarie 

pentru musical, ca teatru de artă popular al secolului XXI. Așa cum filmul a relansat 
literatura, iar cărțile au devenit best-seller-uri de-abia după ecranizarea lor, așa cum 
cinematograful, prin destinația lui socială, era menit să păstreze raportul cu marele public și să 
aducă acea contribuție de dramaturgie tradițională care constituie o cerință profundă și întemeiată a 
culturii noastre7, musicalul are şi capacitatea de a readuce la viață marile piese de teatru sau 
de a descoperi texte insuficient valorizate pe scenă. Câtă lume auzise, în anul 1931, de piesa 
Green Grow the Lilacs/Verde crește liliacul de Lynn Riggs (46 de reprezentații), dar cine nu a 
auzit, după anul 1943, de musicalul Oklahoma!(peste 2.000 de reprezentații pe Broadway)? 
Similar, în zilele noastre, câtă lume a văzut pe scenă poveștile originale ale lui Romeo și 
Julietei sale, sau ale lui Henry Higgins şi Eliza Doolittle? West Side Story şi My Fair Lady, 
însă,inspirate din piesele lui William Shakespeare şi George Bernard Shaw, au devenit unele 
dintre cele mai cunoscute şi iubite musicaluri ale tuturor timpurilor. 

Poate cel mai important fapt pe care cartea de faţă doreşte a-l evidenţia este acela că, 
pe lângă trecutul analizat, musicalul are un viitor. Printr-o reevaluare a textelor din 
dramaturgie şi adaptarea la noua dinamică a societății, musicalul poate reprezenta o şansă 
pentru teatrul zilelor noastre. În plus, în fața retragerii celorlalte arte în laboratorul experimentării 
structurilor deschise8 și a „exploziei” noilor forme teatrale, el poate deveni şiîn România acel 
stimulent de redeșteptare a simțurilor publicului actual şi de primenire a celui vechi, 
folosindu-se însă de metode moderne, adaptate vitezei şi progresului lumii contemporane. 
Indiferent de vârstă, pregătire educațională sau background cultural, toate categoriile de 
spectatori sunt sensibilizate de complexitatea acestui fenomen, prin realizare artistică, 
producție, desfășurare de forțe, într-un cuvânt – spectaculozitate. Ca gen accesibil tuturor, 
musicalul îi poate recupera pe cei dezorientați, nehotărâți sau insuficient pregătiți, dar poate 

                                                 
6 London Theatre Report 2014 / www.solt.co.uk 
7 Umberto Eco, Opera deschisă, Ed. Paralela 45, Pitești, 2002, p. 198 
8 Umberto Eco, op. cit., p. 198 
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atrage şi publicurile altor genuri: teatru dramatic, operă, operetă, revistă – până la publicul 
de televiziune.  

De la piesa de teatru la musical este un drum lung, dar metamorfoza se lasă 
descoperită şi analizată. Iar rezultatul este de actualitate: datorită elementului său spectaculos, 
musicalul în mileniul III – ca teatru de artă popular – va continua să fascineze publicul de pe 
Broadway sau din West End, din Europa, America Latină şi Asia, de la San Francisco până la 
Tokyo, trecând prin România, fireşte. 
 Prin îmbinarea textului, a mesajului său, cu muzica şi dansul, musicalul păstrează 
automat o legătură strânsă cu fiinţa umană. Apolinicul literar se concretizează prin 
dionisiacul muzical şi coregrafic, adresându-se într-un mod sincretic publicului, unde va găsi 
întotdeauna rezonanţă, prin raportarea la percepţii indiscutabil umane – ritmul, melodia. Şi 
atâta vreme cât ceea ce se petrece pe scenă va putea captiva spectatorul, îl va putea purta 
pentru câteva momente în afara prezentului imediat şi, eventual, îl va şi încânta, „bătălia” 
este câştigată. Iar dacă la sfârşit, la ieşirea din sală, spectatorul nostru fredonează o melodie, 

musicalul şi-a făcut datoria.  
 Într-o lume divizată, 
pulverizată de tehnologie, cu 
instinctele amorţite de reţelele de 
socializare, cu atenţia agresată de 
publicitatea omniprezentă, musicalul 
ne poate aduce înapoi la acea 
umanitate simplă şi caldă, pe care, cu 
siguranţă, nu am pierdut-o de tot. 
 

conf. univ. dr. Maria ZᾸRNESCU 
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 Muzici şi Muze – O carte născută din pasiune 
 

 Cândva, în vremea adolescenţei, pe când chipul Bucureştiului nu fusese încă 
schimonosit de elanul demolator ceauşist, Maria Zărnescu descoperea Opereta. Nu neapărat 
genul cu care nu mă îndoiesc că se mai întâlnise cel puţin în calitate de radio-ascultător sau 
de telespectator, ci clădirea unuia dintre cele mai frumoase Teatre din Bucureşti. O clădire 
care azi, din păcate, nu mai există. Adolescenta al cărei nume l-am menţionat mai sus a 
adăugat fascinaţiei pentru muzica melodioasă, relativ simplă, „şlăgăroasă” a genului, 
dragostea pentru spectacolul - şi muzical, şi teatral, şi coregrafic deopotrivă. Un sincretism 
specific genului. Ceva mai încolo, poate, teatrul a devenit şi el, pentru aceeaşi Maria 
Zărnescu, o pasiune.Însă vremurile erau tulburi, deloc prielnice visului, „mitologia ştiinţifică 
a comunismului”, despre care, în urmă cu câţiva ani, profesorul Lucian Boia a scris o carte, 
era în floare. De fapt, nu prea era de bon ton şi nici prea fezabil să vrei să îţi faci din operetă 
sau din teatru o profesie. Aşa că, ajunsă la vremea alegerilor legate de o viitoare carieră, 
Maria Zărnescu a optat pentru inginerie. Pentru cea mai de viitor inginerie.Cea chimică. A 
devenit studentă şi a apoi a şi terminat Facultatea de Inginerie Chimică de la Politehnica 
bucureşteană. Numai că, atunci când a avut respectiva diplomă în mână, lucrurile se cam 
schimbaseră. Polimerii nu mai prea aveau mare viitor în România. A fost nevoie de ceea ce se 
cheamă „reconversie profesională”. Şi nu oricum, ci cu studii. Maria Zărnescu s-a înscris la 
Teatrologie, ocazie pentru ea de a-şi face o profesiune din dragostea pentru teatru.  
 Mai apoi, când s-a gândit să îşi continue studiile la Şcoala doctorală, şi-a spus 
cuvântul prima dragoste. Aceea pentru Operetă. Pentru gen, dar şi pentru clădirea unde 
doctoranda a descoperit pe viu musicalul. Aşa s-a născut o teză de doctorat intitulată De la 
piesa de teatru la musical. Creatori – Creaţii – Creativitate. De curând transformată într-o carte 
intitulată Muzici şi Muze – de la piesa de teatru la musical, apărută în 2015 la Editura Nemira, 
UNATC Press fiind co-editor. O carte defel oarecare. Şi nu doar pentru că e prima din spaţiul 
editorial românesc ce dă seama despre cum stau lucrurile atunci când o piesă de teatru 
celebră se metamorfozează în musical. Pe scenă sau pe peliculă. Detaliind modificările 
morfologice, sintactice şi de structură – de suprafaţă, dar şi de adâncime pe care e obligatoriu 
să le suporte un text de literatură dramatică atunci când cineva doreşte ca el să fie nu doar 
rostit, ci şi cântat. Sau parţial cântat.De fapt, cât mai mult cântat. Deoarece aşa, graţie 
drogului modern pe care îl reprezintă musicalul, sensibilitatea în scădere (moartea termică a 
simţurilor, cum îi spunea Konrad Lorenz) a publicului contemporan s-ar putea să mai fie 
salvată. 
 Cartea mai vorbeşte şi despre câte personaje „cad” şi câte „rămân” când se purcede la 
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metamorfoza cu pricina. Despre ce modificări şi transformări suportă ele. Odată cu textul. 
Care – surprinzător – se întâmplă, aşa cum a fost cazul cu Pygmalion al lui Shaw, să fie mai 
pregătit pentru transformarea în My Fair Lady decât ar fi bănuit-o, cu atât mai puţin ar fi 
vrut-o vreodată, autorul piesei. Muzici şi Muze a fost – şi atunci când era doar o teză de 
doctorat, şi acum când a devenit carte – o inedită şi indirectă mărturie despre o pasiune. Care 
nu se manifestă – şi aici constă valoarea lucrării – prin exclamaţii, adjectivită, efuziuni 
sentimentale transferate în fraze lirice menite să emoţioneze sau să sune frumos din coadă. 
Ci prin calitatea, amploarea şi profunzimea documentării. Decontate în anvergura teoretică a 
cărţii. Prin limpezimea demonstraţiei. Prin rigoarea cu care a fost structurată aceasta. Prin 
întocmirea şi punerea neabătută în practică, de nimic deturnată, a unui plan de cercetare şi 
de expunere a rezultatelor acestora. În toate spunându-şi cuvântul, cred, şi câte ceva din 
formaţia iniţială de inginer a semnatarei, care parcurge cu luare aminte şi cu fermitate calea 
de la teorie la practică.  
 Aflăm, aşadar, mai întâi, şi aflăm pe îndelete şi cu numeroase şi utile referinţe ce este 
musicalul şi de ce e preferabil să îl numim şi să îi scriem numele aşa şi nu altminteri. Ni se 
propune mai  încolo o iniţiere în diacronia genului. De fapt, avem de-a face mai degrabă cu o 
iniţiere în diacronia transferurilor dinspre scrierea de teatru dramatic înspre musical. 
Începând cu teatrul antic, trecând prin Shakespeare, căci nici nu se putea altfel et pour cause, 
prin alte epoci ale literaturii dramatice europene şi americane, ca şi prin cele ale dramaturgiei 
româneşti. Vedem mai încolo cum stau lucrurile cu acţiunea, cu personajele, cu textul, cu 
muzica, cu dansul.De fiecare dată, aproape camilpetrescian, Maria Zărnescu îşi încheie 
expunerile de etapă prin concluzii. 
 Cum nu se poate mai interesante, la rându-le riguros structurate, sunt studiile de 
caz.Două la număr. Despre Pygmalion şi transformarea acestuia în My Fair Lady şi despre 
Romeo şi Julieta şi metamorfozarea piesei shakespeariene nu doar în Poveste din Cartierul de 
Vest (West Side Story), ci şi în musicalul lui Gérard Presgurvic. Se urmăresc de fiecare dată 
Subiectul, Scenele muzicale, Scenele de dans, Premiera mondială, Premiera europeană, 
Filmul şi Spectacolele româneşti. Cartea, scrisă, cum spuneam, cu şi din pasiune, se doreşte a 
fi o pledoarie pentru musical.În această pledoarie, Maria Zărnescu a simţit nevoia unui 
ajutor de nădejde. A unui însoţitor. L-a aflat în regizoarea Sanda Manu căreia îi este dedicat 
un capitol anume, tocmai fiindcă ea este directorul de scenă care a urmărit cu cea mai mare 
tenacitate, „implementarea” genului în Teatrele dramatice din România. A făcut-o prin 
spectacolele Au fost odată… două orfeline, Alcor şi Mona, Bună seara, domnule Wilde! Şi Hatmanul 
Baltag. Toate patru foarte bine rememorate. Ceea ce nu e defel puţin lucru. 
 

prof. univ. dr. Mircea MORARIU, critic de teatru 
 

Recenzie publicată pe www.adevărul.ro /16 decembrie 2015 
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Octavian Saiu 
 

LECŢIA – o meditaţie cu șapte teme 

 
 

 

 

 

De ce Lecţia? 

Pentru că este, dintre toate piesele lui Eugène 
Ionesco, singura care se citește și se savurează dintr-o 
răsuflare. Singura îndeajuns de simplă pentru a încăpea 
într-o descriere aforistică și suficient de complexă pentru 
a fi descifrată în nenumărate detalii. În fine, singura care 
are ceva dincolo de teatru și mai presus de literatură: e 
muzicală, ca o simfonie compusăîntr-o noapte, a eului 
ionescian netulburat decât de propriile obsesii. 
Cântăreața cheală a fost manifestul noii teatralități de la 
începutul anilor ’50. Lumea întreagă simțea nevoia unui 
alt model de expresie scenică, iar Ionesco îl găsea cu 

naivitate, împrumutând enorm de la Urmuz, de la Jarry sau de la Frații Marx, de la toți 
predecesorii și contemporanii săi, care compun o tradiție a artei aflate între absurdul lumii și 
abstractul reprezentării. Înainte de Lecția, acea primă piesă a fost manifestul nesigur al unei 
viziuni riscante, cu toată vâltoarea de sentimente și idei incerte, cu tot radicalismul și 
preaplinul unui debut. Mai târziu, după Lecția, în piese precum Rinocerii, Ionesco va încerca 
să desăvârșească tonul misterios din primele sale încercări și va construi metafore vizuale 
emblematice pentru scena teatrului și a lumii. Va ajunge să compună partitura umanității 
eșuate în singurătate, prin Bérenger – acel alter ego al său, asfixiat de întrebări și disperare 
existențialistă, dar încrezător în ceea ce alții au pierdut deja. Bérenger, ca și Ionesco, mai crede 
încăîn șansa omului ca individ de a se sustrage epidemiilor colective. 

Împreună, autor și personaj, vor porni pe drumul unui Damasc de negăsit, căutând și 
așteptând deopotrivă o epifanie a sacrului. Regele moare, lumea se sfârșește, dar Ionesco mai 
încearcăsă afle ceva din experiența paradiziacă a luminii întrezărite în copilărie. O anume 
candoare, calitate compensatorie a cinicului care va rămâne până la apusul zilelor sale, îi va 
îndulci diatribele împotriva unei societăți de care s-a simțit tot mai străin. Așa, autorul născut 
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la Slatina va părăsi treptat fervoarea absurdului pe care l-a impus ca model de scriitură, 
alături de un alt mare creator de limbaj, născut la Dublin. Și Beckett, și Ionesco au căutat mai 
târziu ceea ce nu li se revelase atunci, în anii de după război: o formă personală prin care 
teatrul poate fi separat de condiția lui materială, precarăși limitată. Beckett alege 
minimalismul și sărăcia formelor esențializate într-un univers mai mult vizual, decât pur 
textual. Ionesco își asumă penitența căutării absolutului, cum ar spune Eliade, cel care îl 
descria în asemenea termeni. 
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De ce Lecția, atunci? Pentru că este cea mai aproape de perfecțiune dintre scrierile lui 

Ionesco, toate imperfecte până la capăt. Este a doua operă teatrală a sa, gândită cu aceeași 
energie a noului, dar având în plus față de prima o anume înțelepciune a formelor scenice, 
înțelese din interior. Înainte de tot ce se va naște după, înainte de ciclul lui Bérenger, Ionesco 
a dat măsura puterii și originalității sale prin Lecția. Un text într-un singur act, simplu și 
complex, în care se șlefuiesc asperitățile din Cântăreața cheală și se ghicesc atâtea dintre 
zbaterile de mai apoi. Nu e un debut, în sens cronologic, dar este cea dintâi experiență 
profundăîntr-o dramaturgie ionesciană care oscileazăîntre agresivitatea caricaturii timpurii și 
meditația abisală târzie. Față de Domnul și Doamna Smith de mai înainte, Profesorul, Marie 
și Eleva sunt personaje în toată puterea cuvântului. Față de Bérenger-ul creat ulterior, au un 
alt avantaj – dacă se poate spune astfel: se impun la orice lectură cu o ușurință uimitoare, fără 
a avea nevoie de un parcurs suplimentar. Da, în Lecția, Ionesco spune enorm prin foarte 
puțin, atinge un echilibru între formăși conținut și depășește convenția tuturor 
neconvenționalismelor sale de dinainte sau de mai târziu. 

De ce Lecția? Pentru un motiv simplu și sincer: este unica piesă a lui Ionesco în care 
dozajul între tragic și comic e perfect calculat. De parcăun alchimist îndelung exersat în 
combinații paradoxale ar fi stabilit cantități precise ale acestui amestec bizar, care dă 
suculența absurdului ca față ascunsă, mereu prezentă, a realității. De obicei, chiar și la 
Beckett, comicul tulbură prin mecanica lui simplă valul tragic așezat peste personajele unei 
piese. Oferă șansa unei respirații într-o lume fără șanse, relativizează întunecimea întregului. 
Aici, în Lecția, comicul dinamitează tragicul din interior, pentru a ne aminti ceea ce Ionesco a 
crezut dintotdeauna: că râsul închide toate ieșirile de salvare, că până și hohotul cel mai 
zdravăn se naște din prăpastia suferinței bine ascunse, pe care nu o poate mântui. 

De ce Lecția? Pentru că, așa cum dovedește recent spectacolul lui Mihai Măniuțiu de la 
Sibiu – cu Florentina Țilea in rolul elevei docile transformata in papusa mecanica și 
Constantin Chiriac in ipostaza profesorului-dictator din varful unuiregim concentrationar – 
este un text ce continua sa ne fie contemporan, de atunci, de la premiera din 20 februarie 
1951 și până astăzi. Se poate citi oricum în aceste vremuri bulversate de crizele unui nou 
secol, ca o parabolă a dictaturilor conservate în formolul istoriei sau ca imagine a unei 
sexualități dezlănțuite. În montarea lui Măniuțiu, descoperim ceva esențial din teatrul 
ionescian, pentru care Lecția rămâne creația emblematică: nimic nu e definitiv, iar pânăși 
aventura morții pare reversibilă. Dacă absurdul anilor ’50 supraviețuiește la început de 
mileniu, e pentru că Ionesco a știut să relativizeze lumea și imaginea ei într-un joc fără reguli, 
fără câștigători sau învinși, al cărui unic arbitru s-a dorit chiar el. Numai el. 

 

Conf. univ. dr. Octavian SAIU 
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Bogdana Darie   
               Curs de Arta Actorului. Improvizaţie 
 
 

 
 

Imaginația. Empatia 

„Imaginația se definește ca proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini și 
proiecte noi, pe baza combinării și transformării experienței.”9 Acest proces psihic este 
propriu numai ființei umane și nu se poate dezvolta decât dacă există, înaintea sa, alte 
procese și funcții ale psihicului, gata formate: inteligența, stăpânirea limbajului, a 
reprezentărilor, precum și câștigarea unei experiențe de viață. Există, în același timp, o idee 
acreditată de psihologie, conform căreia, generarea de imagini absente și combinarea acestora 
(componentă specifică imaginației) se poate realiza și fără vreun corespondent în domeniul 
experienței dobândite. Așa se face că există oameni care dovedesc deținerea unei imaginații 
debordante la vârste fragede sau care nu au cunoștințe în domeniul abordat. Pe de altă parte, 
în psihiatrie se consideră că imaginația este proprie și indivizilor ce au un control intelectual 
slab, determinat fie de o boală psihică (bolnavi mintali care trăiesc în lumi imaginare, 
considerându-se a fi alți oameni sau diverse personalități ale istoriei universale), fie de o 
perioadăîn care individul se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise; în felul 
acesta, apariția unui număr bogat de „fantasme” poate fi asimilată imaginației. 

                                                 
9 Popescu-Neveanu, Paul; Mielu Zlate, Tinca Crețu, Psihologie, EDP, Buc., 1997, p. 92 
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Imaginația mai poate fi considerată ca „formă de proiectare mentală a acțiunilor 
trecute sau viitoare, precum și aptitudinea de a reprezenta în mod viu obiectele descrise 
verbal”10. De aceea putem spune că transformarea în imagini vii a obiectelor, întâmplărilor, 
situațiilor povestite este o componentă a imaginației; în același timp, imaginația „prepară 
viitorul”, adică are puterea de a-l organiza în funcție de scopurile și planurile proprii 
individului. O altă funcție a imaginației este aceea de a sprijini jocul; și aceasta deoarece, prin 
transferul funcțiilor sau însușirilor unui obiect către altul, se poate ușor construi o altă 
realitate, un alt univers, atingându-se în felul acesta (de exemplu), scopul jocurilor de creație. 
Dar, poate, una dintre funcțiile cele mai importante ale imaginației este aceasta că-l ajută pe 
om să se identifice cu un alt om, pentru a-l înțelege mai bine; deducem în acest moment că 
imaginația este un proces psihic conținut de empatie.  

Psihologia consideră că empatia este definită ca „o specie de comuniune afectivă, 
prin care cineva s-ar identifica cu altă persoană, măsurându-se în acest fel sentimentele; (...) o 
stare mintală prin care un individ se identifică cu o altă persoană sau grup, ori simte starea 
acestora”. Sau mai exact: „empatia este acel fenomen psihic, manifestat îndeosebi în cadrul 
relațiilor interumane, prin care cineva se identifică cu o altă persoană, dobândind astfel 
înțelegerea și cunoașterea directă a acesteia.”11Și pentru ca acest proces să se realizeze este 
nevoie de mai mulți factori. Există numeroși cercetători ce așează la originea fenomenului 
empatic imaginația; între aceștia, R.F. Dymond, Philippe Malrieu sau Curt John Ducasse 
consideră că „imaginarul, fiind o punere în corespondență a unor domenii distincte, 
realizează identificarea unui subiect cu altul grație unui proces de proiecție”12. 
Comportamentul, suferința, povestea altui om sunt ușor percepute atunci când sunt prezenți 
anumiți stimuli și pot fi imaginate atunci când se evocă aceste situații. Cercetările moderne 
susțin că există anumiți neuroni care provoacă empatia. Astfel, profesorul Marco Iacoboni, de 
la Departamentul de Neurologie Cognitivă de la UCLA, a publicat un studiu apărut recent 
(2005)13, în care susține că acești neuroni sunt cei ce stau la baza empatiei dintre oameni, 
fiindcă au puterea să observe acțiunile și intențiile celuilalt. Practic, acești neuroni 
declanșează imitarea a ceea ce se întâmplă cu celălalt om. De aceea au fost denumiți neuroni 
oglindă. În felul acesta, schimbul de transport a afectivității de la un individ la alt individ este 
un proces viu; mobilizarea neuronală, în acest caz, este posibilă cu ajutorul acestui proces 
psihic atât de cunoscut: imaginația. 

Importanța pe care o are imaginația în producerea empatiei este pusăîn evidențăși 
de Mihai Ralea. El susținea că„prin transpunerea imaginativăîn situația celor ce ne solicită 

                                                 
10 Negură, Ion, Psihologia imaginației, Note de Curs UPS, Chișinău, 2014, p. 2 
11 Marcus, Stroe, Empatia, Ed. Academiei RSR, Buc. 1971, p.10 
12 Op. cit., p. 21 
13 Iacoboni, Marco (February 22, 2005), „Grasping the Intentions of Others with One's Own Mirror Neuron 
System”PLOS Biology,  (trad: Acaparând intențiile celuilalt cu sistemul propriu al neuronilor oglindă) 
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asistență morală se poate obține împărtășirea emoțiilor.”14 Procesul, în complexitatea sa, are 
de fapt o structură clară: empatia se declanșează cu ajutorul imaginației, iar aceasta din urmă 
ajută la identificarea afectivă; practic, omul își imaginează: ce ar fi fost dacă mi s-ar fi 
întâmplat mie? Arthur Koestler15 observa faptul că în momentul în care acționează empatia, 
apar două procese emoționale simultane: primul este momentul indentificării, atunci când 
subiectul (care fie că aude o poveste reală, vede o întâmplare sau privește un film sau un 
spectacol de teatru) acceptă participarea la existența altei persoane, din alt spațiu și alt timp, 
uitând de propriile probleme; altfel spus este vorba despre o acțiune dezinteresată. Al doilea 
moment, simultan, este legat de experiența însăși, veritabilă, simțită de acel altcineva.  

Se poate pune o întrebare firească: oare această trăire reflectă realitatea sau iluzia 
realității? Răspunsul nu poate fi exact, dar sunt psihologi care consideră (Vasile Pavlencu, de 
exemplu) că puterea declanșării afective din cadrul fenomenului empatic ține, de fapt, de 
imaginația privitorului (ascultătorului). Practic, empatia se declanșează atunci când subiectul 
„învie” imaginile, cuvintele, întâmplările, ș.a., vede viitorul poveștii (îl „prepară”) în funcție 
de organizarea sa interioară, ce ține de experiența lui de viață (nu a celui ce trăiește povestea 
cu adevărat) și apoi, prin transferul „istoriei” către ființa sa, reușește să construiască o altă 
realitate, o altă poveste, un alt univers, care are puterea uriașă de a-l emoționa, impresiona, 
tulbura afectiv. Urmarea firească este că, în realitate, empatia crează o altă poveste, cu 
trăsături asemănătoare (nu exacte) cu întâmplarea reală. Deci: de la „neuronii” emițătorului, 
până la „neuronii” receptorului, aproape că are loc un joc de-a realitatea și iluzia realității. Și 
pentru că iar am ajuns la joc, să vedem care este poziția empatiei în teatru. 

Un lucru e sigur: pe scenă tot acest proces ține, de fapt, de schimbul ce are loc în 
timpul unui spectacol în care emițătorul (actorul) trimite o poveste... reală către receptor 
(spectator) care recrează, în mintea lui, povestea... reală. Dar, se întreba psihologul: unde e 
realitatea și unde e iluzia realității? 

Deocamdată trebuie să scoatem în evidență un lucru de netăgăduit: dacă povestea ce 
pleacă de la emițător nu e reală, nu poate declanșa neuronii oglindă ai receptorului, empatia 
nu se instaleazăși... în mintea spectatorului nu se crează o poveste. Și acesta din urmă... se 
plictisește. Afirmația ne face să dăm dreptate bătrânilor slujitori ai teatrului ce spuneau: Un 
spectacol bun se aude după scaune! Dacă nu scârțâie, înseamnă că e o operă de artă!  

Revenind la ideea principală a demonstrației noastre, trebuie să spunem că am 
ajuns, de fapt, la miezul procesului de creație artistică: ADEVĂRUL. Căci, așa cum spuneam, 
dacă de la emițător nu vine o poveste reală și credibilă... scârțâie scaunele. Dar ce ar putea 
face un om-actor să aibă puterea să spună o poveste adevărată, care... nu-i a lui. În acest 
moment putem spune că am deschis discuția legată de procesul de creație artisticăîn Arta 

                                                 
14 Ralea, Mihai, Scrieri din trecut în filosofie, ESPLA, Buc., 1957, p. 236 
15 Apud. Marcus, Stroe, Empatia, Ed. Academiei RSR, Buc., 1971, p. 22 
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Actorului. Despre procesualitatea artei actorului vorbimîn capitolul intitulat Două direcții 
distincte în arta actorului, unde avem toate datele necesare pentru o analiză completă. Să 
revenim însă la Imaginație. 

Prin urmare, în arta spectacolului există doi poli: creatorul – emițătorul și 
spectatorul – receptorul. De la creator pleacă construcția complexă a unei realități, care ajunge 
la spectator sub formă de semne. Acesta decodifică semnificația acestora, se identifică cu 
eroul din fața sa, iar neuronii-oglindă fac posibilă instalarea empatiei, adică din punct de 
vedere afectiv spectatorul rezonează cu actorul. Și în felul acesta, bătălia e câștigată. Dar,în 
momentul în care actorul se apropie de rolul său și de lumea din care acesta face parte, oare 
nu o face tot cu ajutorul neuronilor-oglindă? Evident că da. Actorul înțelege întreaga poveste 
a personajului literar pe care-l abordează, încearcă să se identifice cu drama lui și, în mod 
miraculos (detalii în capitolul destinat procesualității), se va transforma... tot în el, dar 
dominat de o altă realitate. Însă, în procesul de înțelegere a rolului despre care vorbeam, ce se 
poate face dacă actorul nu are nici vârsta, nici experiența de viață necesară, nu trăiește pe 
aceleași coordonate de timp și spațiu cu eroul său? Poate să-și „mobilizeze” neuronii-oglindă? 
Pe ce cale? 

Răspunsul e simplu: cu ajutorul imaginației. Doar ea are puterea să transforme 
imaginile povestite, să traseze viitorul și să facă să existe lucruri care, până atunci, n-au existat 
pentru el, universuri în care n-a pătruns niciodată, situații pe care nu le-a trăit niciodată. Se 
știe despre un mare actor american, Robert de Niro, căși-a realizat rolurile făcând eforturi 
nemaivăzute: s-a angajat șofer de taxi la New York (pentru Taxi Driver), s-a îngrășat 20 de 
kilograme și a jucat box cu profesioniști (pentru Racing Bull) sau a învățat să cânte la saxofon 
(pentru New York, New York). Lucru de lăudat, deoarece, actorul și-a dorit să-și îmbogățească 
necesara experiență de viață. Dar, se pune întrebarea: dacă un actor trebuie să joace un 
canibal (și există unul de excepție, în persoana lui Sir Anthony Hopkins, din filmul Tăcerea 
mieilor), un criminal în serie ori un condamnat la moarte, ce facem cu experiența de viață? E 
atât de necesară?... Ne salvează un alt mare actor: Marcello Mastroianni, care spunea într-un 
interviu: „Un actor trebuie să fie ca un magician care se poate transforma de la un rol la altul. 
E ridicol să muncești luni de zile ca șofer de taxi sau să boxezi, pentru ca să joci în filme. (...) 
Nu înțeleg ce e cu actorii americani că trebuie să sufere atât de mult în filme. Eu mă duc 
acolo, pe platou, și joc. E mult mai distractivși nu e atâta suferință!”16 Desigur... dreptatea e, 
ca întotdeauna, la mijloc. Sunt două opinii diferite, ce aparțin unor actori de mare calibru. 
Sunt două tehnici diferite, două abordări diferite. Dar dacă ne întrebăm (rămânând în sfera 
subiectului de față) ce făcea Marcello Mastrioanni dacă nu avea experiență de viață? 
Răspunsul e simplu: se baza pe imaginație. Aserțiunea este absolut corectă mai ales când ne 
gândim la faptul că italianul a fost actorul preferat al regizorului Federico Fellini, cel ce, în 

                                                 
16 http://m.imdb.com/name/nm0000052/quotes 

151



Concept vol 11/nr 2/2015                                                                                                     Book Review 

 
 

filmele sale, a reușit să construiască adevărate opere de artă, încărcate de simboluri și 
metafore cinematografice, pornite dintr-o... imaginație și dintr-un spirit ludic fără egal. 

Imaginația are în Arta Actorului funcția esențială de a lăsa spiritul creator liber. În 
domeniul creativității, imaginația are (așa cum specificăm în capitolul destinat jocului) rolul 
de a aduce nota de originalitate, fiecărui artist în parte. Imaginația ajută actorul să 
construiască realitatea virtuală, să dea iluziei scenice fundamentul adevărului. Imaginația e 
aceea care sparge granițele dintre real și iluzie în arta scenică. Imaginația se dezvoltă, se 
exerseazăși, lucrul cel mai important, eliberează de idei preconcepute ființa creatoare. 
Einstein spunea: „Imaginația este mai importantă decât cunoașterea.”Și ne gândim să-i dăm 
dreptate celui ce a schimbat fața omenirii, demonstrând că toată structura pe care se baza 
lumea până la el era... variabilă. Imaginația a învins! 

În atelierul de Arta Actorului există numeroase exerciții de dezvoltare a imaginației. 
Viola Spolin are un întreg set, dintre care se evidențiază cele cu obiectul invizibil. Dar și 
numeroase exerciții de „mers prin substanța invizibilă” ori exerciții de construire a unei 
povești; de asemenea, „Dezvoltarea scenelor după sugestiile publicului” exersează 
imaginația.  

Stanislavski spunea că imaginația este aceea care-l ajută pe actor să„completeze” 
ceea ce nu a scris autorul dramatic, creând pasaje de legătură între scene, dar și ducând în 
profuzime viața eroilor, precum și extinzând-o dincolo de timpul de desfășurare al piesei; 
creând, adică, situațiile de dinainte de începerea textului, dar și continuarea vieții 
personajelor în realitatea construităîn spectacol. De aceea, în atelierul de Arta Actorului, noi 
propunem numeroase exerciții în care studentul e invitat să trăiască cu adevărat în realitatea 
scenică propusă de text, în situația zugrăvită de dramaturg; mai exact, până să ajungă la 
prima replică din materialul studiat, studentul trebuie să construiască (fără vorbe) o viață 
complexăîn care rolul său să-și extindă viața în complexitatea situației propuse. 

În plus, datorită imaginației, actorul va putea să dea viață timpului și spațiului și va 
putea să se transpunăîn orice situație îi cere textul dramatic, chiar dacă nu a trăit-o niciodată. 
„În procesul de creație, imaginația este locomotiva care îl trage pe actor după ea.”17 Regizorul 
și profesorul rus dădea însăși un avertisment: dacă actorul nu-și dezvoltă imaginația și nu știe 
săși-o folosească pe scenă, poate ajunge să primească de la regizor rezolvări ce vin din 
imaginația acestuia, iar actorul... se va transforma într-o simplă marionetă. Lucru ce nu poate 
duce decât la... abandon. Stanislavski era drastic: cine nu are imaginație, ori și-o dezvoltă 
(n.n. prin exerciții specifice), ori nu face această meserie. 

În istoria teatrului mai există un regizor ce a dat imaginației o foarte mare 
însemnătate; chiar mai mult, și-a fundamentat teoria pe acest principiu – Peter Brook (n. 
1925). Acesta spunea: „Pot să iau orice spațiu gol și să-l consider o scenă. Un om traversează 

                                                 
17 Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine însuși, vol. I, Ed. Nemira, Buc. 2013, p. 132 
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acest spațiu gol, în timp ce un altul îl privește și e tot ce trebuie ca să aibă loc un act teatral”18, 
referindu-se la faptul că spectacolul nu înseamnă nici decoruri, costume, jocuri de lumini și 
sunete, nu înseamnă scene ultradotate cu montări spectaculoase; teatrul se bazează, de fapt, 
pe relația de adevăr, schimbul de energie, intenție și acțiune dintre doi oameni-actori. Teatrul 
este un univers pe care-l clădesc creatorii din... imaginație. „Îl numesc Teatrul Sacru, pe scurt, 
dar ar putea fi numit Teatrul Invizibilului – Făcut Vizibil. Ideea că scena este un loc unde 
apare invizibilul, e adânc înrădăcinată în mintea noastră”19și în acest fel putem ajunge la 
situația în care imaginația creatorului și a spectatorului se întâlnesc, dând naștere unui 
fenomen întreg. Regizorul englez povestea (impresionant) felul în care, în Germania, după al 
doilea război, printre ruine, teatrul se agăța cu disperare de ultima șansă de supraviețuire. 
Sub cerul liber, cu costume jerpelite, în mansarde prăfuite sau pe scene improvizate printre 
dărâmături, actorii (care se încăpățânau să-și facă meseria) reușeau să strângă spectatori 
numeroși ce-i aplaudau cu căldură. „Nu era nimic de discutat, de analizat în iarna aceea (n.n. 
1946) în Germania, ca și în Anglia cu câțiva ani înainte; teatrul era răspunsul la un fel de 
foame. Ce era această foame? Era foamea după invizibil, după o realitate mai profundă decât 
cele mai împlinite forme ale vieții de zi cu zi sau era una după ceea ce lipsea din viață, o 
foame, de fapt, după amortizoarele din fața realității.”20 

Teatrul este locul în care invizibilul se transformă în vizibil, iar actorul este „cel ce 
face să existe lucruri care nu există” (aserțiunea îi aparține profesorului Ion Cojar). Da, fără 
uluitoarea artă a actorului, fără acea putere deosebită a imaginației sale, scena ar rămâne un 
loc lipsit de viață. Doar actorul are puterea sa dea spectatorului, nu iluzia realității, nu 
minciuna ca un paleativ, ci curajul în fața unei vieți mult prea dure, imboldul către reușităși 
deblocarea, descătușarea imaginației privitorului, care, astfel, poate începe să viseze, să spere 
și chiar să acționeze către un viitor luminos. Teatrul e necesar omului, așa cum îi este necesară 
libertatea. Teatrul deschide lumi, universuri și certifică speranțe.  

Ideea spaţiului gol (a lui Peter Brook) se întâlnește cu cea a „teatrului sărac” 
susținută de un mare regizor polonez, novator al artei teatrului: Jerzy Grotowski (1933-1999). 
Acesta considera că scena trebuie să fie un loc al întâlnirilor miraculoase, dintre regizor-
actor-dramaturg: „Eu, ca regizor, sunt confruntat cu actorul și autorelevarea actorului îmi 
relevă mie propria ființă. Actorii și cu mine suntem confruntați cu textul. (...) Iubesc foarte 
mult textele ce aparțin unei foarte mari tradiții. Pentru mine ele sunt ca niște voci ale 
strămoșilor mei ori voci ce vin spre noi din surse ale culturii europene. Aceste opere mă 
fascinează pentru că ele ne oferă posibilitatea unei confruntări sincere – o confruntare 
bruscăși brutalăîntre credințele și experiențele de viață ale generațiilor precedente, pe de o 

                                                 
18 Brook, Peter, Spațiul gol, Ed. UNITEXT, Buc., 1997, p. 17 
19 Op. cit., p. 44 
20 Op. cit., p. 46 
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parte, iar, pe de alta, între propriile noastre experiențe și prejudecăți.”21Și, după o asemenea 
„bogăție” de concepte, ne putem întreba sincer: unde era sărăcia teatrului? Răspunsul e 
simplu: în lipsa oricăror lucruri fără sens. Din teatrul ideal, imaginat de polonez, nu puteau 
face parte decât căutări, trăiri, senzații, schimburi de energie, modificări organice și 
nicidecum „bogățiile” vremelnice ale acestei lumi. Teatrul ritual imaginat la Wroclaw (orașul 
unde acesta a înființat Teatrul Laborator) nu avea nevoie de machiaj, costume, decoruri, efecte 
de lumină sau sunet, însă avea nevoie de o relație strânsăîntre actor și spectator, între care să 
se creeze un puternic schimb de energie. Nici de regizor nu era nevoie, spunea Grotowski, ci 
de o căutare permanentăîn adâncul ființei umane și o sondare profundă a rădăcinilor comune 
ale civilizațiilor. Se poate pune întrebarea: ce rol avea aici, imaginația? Răspunsul este: 
imaginația acționa pe două planuri. Primul era planul privitor la modalitatea de receptare a 
spectatorului, cel ce era invitat să „retrăiască” experiența senzorială a actorului, prin... 
imaginație. Doar ea îl putea face să„înțeleagă”, pătrundă, rezoneze cu limbajul nou, inedit, 
visceral pe care îl propunea actorul. Iar cel de-al doilea plan ținea de creație în sine, acolo 
unde singura cale către forurile atât de ascunse ale conștientului, precum și declanșarea 
resorturilor subconștientului, care, astfel, puteau acționa în sensul dezvăluirii senzațiilor 
intime, se putea face pe tărâmul atât de generos al imaginației. Actorul ce a reușit să dea viață 
sistemului atât de complicat imaginat de Grotowski s-a numit Ryszard Cieslak (1937-1990)22. 
Datorită creațiilor sale din spectacolele Prințul constant sau Apocalypsis, acesta a fost 
considerat, pe drept cuvânt, cel mai mare actor al anilor ’60. 

Numai că cei doi regizori novatori, Peter Brook și Jerzy Grotowski, au avut un 
antecesor, căruia i-au recunoscut, la unison, valoarea. Vsevolod Mayerhold (1874-1943), 
regizor rus, elev al profesorului Stanislavski, este cel ce a revoluționat gândirea teatrală 
europeană, cel ce a introdus o nouă formă de expresie în arta actorului: corporalizarea. În 
viziunea sa, nimic în afară de arta actorului nu contează pe scenă (anticipa „sărăcia” lui 
Grotowski), unde nu trebuie să se meargă pe reconstrucția arheologică a timpului și spațiului 
textului dramatic, ci să se găsească forme noi de expresie care, însă, să nu vicieze 
profunzimea și claritatea mesajului încriptat de autor în textul dramatic. Așa se face că 
Meyerhold (condamnat la moarte în timpul regimului stalinist, pentru viziunea sa culturală 
avangardistă) imaginează un limbaj al trupului, ce făcea posibilă transmiterea simbolurilor 
către spectator, într-o variantă estetizată, pornită însă tot din necesitate și verosimil. În ceea ce 
privește imaginația, acesta nota: „Vom lucra fragmentul (n.n. scena nebuniei Ofeliei) în două 
reprize: în septembrie și în decembrie. În intervalul dintre cele două perioade imaginația va 

                                                 
21Apud Banu, George, Mihaela Tonitza-Iordache, Arta teatrului, Ed Nemira, Buc., 2004, p. 331 
22*** Ryszard Cieslak – actor emblematic al anilor ’60, volum coordonat de George Banu, Ed. Cheiron, 
Buc., 2009 
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continua să vegheze, ea având cu ce să fie ocupat
va face loc jocului de imaginație, eliberând tehnica scenic

O idee comună acestor importan
creatori de teatru iese în evidență: imaginaț
este determinantăîn procesul de creaț
artistică pentru că ea are capacitatea de a 
transforma în imagini vii gândurile, trăirile 
intențiile actorului, are puterea s
construiască un întreg eșafodaj interior 
generator de modificări organice ale 
actorului, reușește să găsească mijloace de 
expresie noi în permanenta luptă de 
primenire a teatrului; în același timp, 
imaginația acționeazăși în procesul de 
decodificare a semnelor creației, ce revine 
spectatorului, ajutându-l pe acesta să dea 
viață, în creuzetul său interior, unui spectacol 
unic, cu majoră importanță asupra evoluției 
individului.      
 
 
 
 
 
 
 

Curs de Improvizație teatral

 
Cartea „Curs de Arta actorului” semnat

comunitatea academică a Universității Naț
Caragiale”și asta nu e puțin lucru. UNATC este cea mai important
teatru și film din România, valoarea produselor ei fiind recunoscut
internațional. Este o onoare pentru mine să
spun mai de parte de ce.  

                                                 
23 Mayerhold, Vsevolod, Prin gaura cheii, în „Dialogul neîntrerupt al teatrului în sec. XX
Minerva, Buc., 1973, p. 213 
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Curs de Arta actorului” semnată de Bogdana Darie este un eveniment în 
ționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 

in lucru. UNATC este cea mai importantă școală superioară de 
i film din România, valoarea produselor ei fiind recunoscută atât național, cât și 
ional. Este o onoare pentru mine să fac recenzia acestei cărți-eveniment și am să vă 

Dialogul neîntrerupt al teatrului în sec. XX”, vol. I, Ed. 
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„Curs de Arta Actorului. Improvizația” este primul curs cu această titulatură publicat 

de către un cadru didactic al UNATC – cartea o puteți găsi la Biblioteca UNATC, dar și pe 
rafturile Bibliotecii Naționale. Singura dată când această titulatură – Curs de Arta Actorului – 
a făcut subiectul vreunei cărți de specialitate publicată pentru uzul studenților UNATC a fost 
în anul 1970, când profesorul și rectorul de atunci Dem Loghin a adunat în jurul său Catedra 
de Actorie și Regie a vremii, dezvoltând astfel trei volume intitulate „Arta Actorului”. Cele 
trei volume uneau sub aceeași umbrelă materiale de istoria teatrului românesc cu cele de 
teoria și pedagogia artei actorului, a artei vorbirii scenice. Era un manual pentru uzul 
studenților de la actorie și regie. Acum este vorba de un singur autor: lect. univ. dr. Bogdana 
Darie, iar cartea „se adresează studentului ce tinde către dobândirea unui traseu profesionist 
în creația scenică.”24 
 Absolventă a UNATC, promoția 1994, la clasa maestrului Ion Cojar – care i-a fost și 
mentor – Bogdana Darie este, pe rând, actriță a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, 
colaboratoare a Teatrului din Craiova – unde joacă în „Danaidele” lui Purcărete – apoi 
devine actriță a Teatrului Național București, în prezent fiind actriță-colaboratoare a 
Teatrului Bulandra din București. 

În paralel cu activitatea de actriță, autoarea parcurge experiența de doctorand al 
UNATC, în perioada 2002-2006. În 2006 obține titlul de Doctor în Teatru cu Teza: „Personajul 
colectiv – Personaj extins”, sub conducerea științifică a prof. univ. dr. Adriana Marina 
Popovici. Întâlnirea cu această mare profesoară a UNATC a dezvoltat și pus în valoare gustul 
pentru scris al Bogdanei Darie, în prezent aceasta numărând în palmares 4 cărți publicate: 
volumul de piese scurte „Duminică liniștită” (2012), monografia „Tamara Buciuceanu. O 
viață închinată scenei”(2013), „Personajul extins”(2011) și acest prim volum al „Cursului de 
Arta Actorului”(2015). În curând va ieși de sub tipar o nouă carte coordonată de Bogdana - 
care este și coautor – „Shakespeare în studiul Artei Actorului”. Este, de asemenea, autoarea 
Tezei de abilitare „Arta Actorului – complex atitudinal în analiza interdisciplinară”, examen 
pe care îlva susține curând la Școala Doctorală a UNATC. 

„Visul Isoldei” – piesă premiată de Uniunea Scriitorilor în anul 2000 și cuprinsă în 
volumul „Duminică liniștită” – este pusă în scenă de Alexandru Năstase și participă la 
Festivalul Internațional de Teatru Scurt de la Oradea (2014), dar și la Festivalul Internațional 
de Teatru Studențesc Arsene, Arras, Franța (2015). De asemenea, Bogdana Darie este 
coordonatorul spectacolelor de licență: „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale (împreună cu 
Marius Gâlea, în 2000), „Pygmalion” de B. Show (2011) și „Frații Karamazov” (2014) de 
Dostoievski. A pus în scenă și „Conu’ Leonida față cu reacținea” la Teatrul Arte dellAnima 
din București. 

                                                 
24 Darie, Bogdana, Curs de Arta Actorului. Improvizația, UNATC Press, 2015, p. 1 
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„Curs de Arta Actorului” cuprinde două volume: „Improvizația” – cartea ce face 
obiectul acestei recenzii și „Libertatea de creație în raport cu rigorile estetice” – aflată în 
prezent în lucru. 

„Improvizația” este structurată în două mari capitole:„Dezvoltarea aptitudinilor 
specifice” și „Asumarea situației scenice”.  

Aptitudinile specifice dezvoltate la arta actorului sunt, în structura autoarei: 
1. Jocul – aici lect.univ.dr. Bogdana Darie pornește de la exemplificarea și analizarea 

Jocurilor copilăriei, la Semnificația culturală a jocului, ajungând până la Principiul 

jocului în teatru.  
2. Reconsiderarea componentei naturale a omului-actor – aici dezvoltă pașii obligatorii 

în formarea actorului dezvoltând capitolele: Observarea, Atenția, Imaginația. 

Empatia, Actualizarea simțurilor, Spontaneitatea, Memoria (afectivă), Intuiția, 

Libertatea de creație. 

3. Conflictul – aici autoarea dezvoltă trei principii care stau la baza conflictului 
(Principiul oglinzii: actul scenic respectă viața, are corespondent în realitatea 
interioară, care (se) reflectă (în) realitatea cotidiană, Principiul contrariilor: conflictul 
se dezvoltă în dialog și Principiul declanșator: motorul conflictului este încasarea) și 
cărora le corespund exerciții specifice („Oglinda”, „Vreau-Nu vreau”– pe principiul 
contrariilor: da-nu și „Blitz-urile”). 
Așa cum jocul (în copilărie) este activitatea fundamentală a copilului, tot așa jocul 

(teatral) este activitatea fundamentală a actorului: „Prin urmare, dacă jocul este cel care 
conturează funcțiile viitoare, latente, înseamnă că omul cel mai înzestrat, este acela care...s-a 
jucat mai mult.”25 Autoarea amintește principiile jocului în copilărie, analizează impactul 
jocurilor și exercițiilor asupra dezvoltării copilului și amprenta pusă de acestea asupra 
viitorului adult: de la „V-ați ascunselea”, „Șotron”, „Leapșa”, „Rațele și vânătorii”, „Țară, 
țară vrem ostași” și până la jocurile didactice, toate au un set de reguli pe care copii învață să 
le respecte ca să (se) poată juca jocul. Respectarea regulilor este esențială în jocul teatral, 
autoarea subliniind importanța pe care psihologia și pedagogia o acordă jocului în 
dezvoltarea viitorului adult. 

În subcapitolul Jocul în cultură Bogdana Darie aduce în discuție lucrarea 
profesorului, istoricului și eseistului Johan Huizinga: „Homo Ludens”. Pornește de la 
afirmația profesorului: „Jocul e mai vechi decât cultura, pentru că jocul s-a născut odată cu 
lumea animală”. Intenția autoarei este aceea de a sublinia că jocul este mai mult decât un 
fenomen fiziologic, iar Arta Actorului se bazează pe joc și mai puțin pe imitație. Așadar, jocul 
în cultură este „o evadare din realitate, o încercare de pătrundere într-un univers aparte”. 26 

                                                 
25 Darie, Bogdana, Curs de Arta Actorului. Improvizația, UNATC Press, 2016, p. 24 
26 Op. cit., p. 28 
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Astfel ajungem la Principiul jocului în teatru, cea de-a treia abordare a capitolului 
referitor la joc. Aici autoarea își sprijină cercetarea pe gândirea celor doi mari filosofi care au 
trasat direcții fundamentale în teatru: Aristotel (Arta e o imitație superioară a lumii reale) și 
Platon (Arta este o copie imperfectă a unei lumi ideale). Traversează, esențializând, istoria 
teatrului – de la comedia și tragedia antică, la commedia dell’arte, amintind de mimii, 
histrionii, virtuozii vremurilor, subliniind că: „în spectacolul de improvizație, arta actorului 
capătă un avânt deosebit. Aici sunt puse în valoare: folosirea deplină a simțurilor și utilizarea 
acestora în crearea unor situații scenice valoroase, concentrarea atenției, relaxarea, 
imaginația, libertatea de creație ce potențează existența scenică a actorului, dar și o conlucrare 
benefică între membrii grupului artistic.”27 

Bogdana Darie atenționează cititorul asupra faptului că se înșală dacă acesta crede că 
singurul lucru pe care trebuie să-l facă un actor în munca sa este să se joace: „Actorul trebuie 
să aibă forța și pregătirea necesare pentru ca să poată susține acest amplu proces. În 
complexitatea ființei sale bio-psiho-sociale, acesta este invitat să acționeze, seară de seară cu 
convingerea că aceea este...cea mai importantă seară din viața lui. Din punctul de vedere al 
slujitorilor scenei, în momentul creației nimic din ceea ce înconjoară scena nu mai are vreo 
importanță; numai ce se petrece pe scenă este vital. Teatrul se joacă de-a viața și de-a 
moartea, de-a adevărul spus cu întreaga ființă, de-a suferința supremă și de-a iubirea 
absolută. Teatrul privește către dimensiuni universale și se aruncă în spații abisale.Pentru un 
actor, Teatrul e...Totul.”28 

Reconsiderarea componentei naturale a omului-actor este cea mai importantă 
direcție în inițierea și dezvoltarea actorului. Profesorul și maestrul Ion Cojar punea egal între 
ACTOR și OM, iar Bogdana Darie completează: „sub nicio formă nu se poate face o 
delimitare între actor și om. În momentul în care începe educația și pregătirea pentru 
performanță a actorului, începe, de fapt, etapa de educație și pregătire specifică a acestei arte, 
pentru omul ce se găsește...în actor.”29 

Acest subcapitol dezvoltă coordonatele Observația, Atenția, Imaginația. Empatia, 
Simțurile, Spontaneitatea, Memoria și memoria afectivă, Intuiția și Libertatea de creație, coordonate 
aplicate obligatoriu în formarea și dezvoltarea actorului profesionist. Mă voi opri asupra a 
două dintre subcapitolele enumerate aici și structurate cu rigurozitate, cu suport teoretic 
temeinic de către lect.univ. dr. Bogdana Darie: „Imaginația. Empatia”și „Spontaneitatea”. 

Dezvoltarea și explorarea imaginației fiecăruia prin exerciții specifice și atent 
selectate/conduse de pedagog în cadrul atelierului de arta actorului, acestea sunt obiective 
obligatorii în studiul artei actorului. Imaginația – proces cognitiv complex – esteinstrumentul 

                                                 
27 Op. cit., p. 37 
28 Op. cit., p. 39-40 
29 Op. cit., p. 41 
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de bază al actorului. Pentru a fi în formă bună pe scenă, actorul trebuie să fie în condiția 
optimă pentru încălzirea imaginației sale. Autoarea merge mai departe și analizează rolul 
empatiei în dezvoltarea imaginației: „...una dintre funcțiile cele mai importante ale 
imaginației este aceasta că îl ajută pe om să se identifice cu un alt om, pentru a-l înțelege mai 
bine; deducem în acest moment că imaginația este un proces psihic conținut de empatie.”30 

Bogdana Darie descrie excelent relația esențială ce se petrece între sală și scenă (artiști 
și public): „În arta spectacolului există doi poli: creatorul – emițătorul și spectatorul – 
receptorul. De la creator pleacă construcția complexă a unei realități, care ajunge la spectator 
sub formă de semne. Acesta decodifică semnificația acestora, se identifică cu eroul din fața 
sa, iar neuronii-oglindă fac posibilă instalarea empatiei, adică din punct de vedere afectiv 
spectatorul rezonează cu actorul...În momentul în care actorul se apropie de rolul său și de 
lumea din care acesta face parte, oare nu o face tot cu ajutorul neuronilor-oglindă? Evident că 
da...Însă, în procesul de înțelegere a rolului despre care vorbeam, ce se poate face dacă 
actorul nu are nici vârsta, nici experiența de viață necesară, nu trăiește pe aceleași coordonate 
de timp și spațiu cu eroul său? Poate să-și mobilizeze neuronii-oglindă? Pe ce cale? 
Răspunsul e simplu: cu ajutorul imaginației. “31 
 Experiența de viață este un bagaj cultural, afectiv important și actorul învață să se 
folosească de acest bagaj pentru a-și întregi munca. Dincolo de experiența sa, însă, imaginația 
este aceea care deschide uși încă nedeschise ale caracterului-rol pe care urmează să-l 
întruchipeze un actor pe scenă. Bogdana Darie dă exemplul actorului Anthony Hopkins care, 
în filmul „Tăcerea mieilor” joacă un canibal și care, sigur, nu s-a sprijinit în propria 
experiență pentru a se apropia de rol! Imaginația și cultura sunt esențiale aici.Și studiul. Pe 
lângă experiența de viață, actorul trebuie să studieze continuu, în direcții complementare, 
pentru a funcționa în integralitate atunci când întruchipează un rol. Stanislavski, Peter Brook, 
Grotowski, Meyerhold sunt creatorii de teatru pe care Bogdana îi aduce în prim plan cu 
scopul de a sublinia forța imaginației actorului/creatorului de a genera lumi posibile care 
devin astfel sesizabile publicului, prin semne teatrale specifice acestei arte.  
 În subcapitolul Spontaneitatea autoarea acordă un spațiu important evocării 
lucrărilor medicului de origine română Jacob Levi Moreno, lucrări ce au dezvoltat fenomenul 
Teatrului Spontaneității, dezvoltând tehnici novatoare în psihanaliză și psihologie, cel puțin: 
este vorba de psihodramă, socio-metrie, psihoterapie de grup, sociodramă și sociologia 
psihanalitică. Importanța acestui studiu, rolul spontaneității în teatru, modalitățile de 
declanșare și specificitatea acestei adaptări a omului la cerințele realității (interioare sau 
exterioare), toate acestea sunt preocupări pe care Bogdana Darie le analizează și le declară 
esențiale pentru funcționarea omului-actor: „Ceea ce ne interesează acum, la această etapă a 

                                                 
30 Op. cit., p. 63 
31 Op. cit., p. 66 
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dezvoltării tânărului student la Arta Actorului nu este forma estetică propusă și nici menirea 
de tratament psihiatric în sine pe care îl are psihodrama, ci declanșarea controlată a 
procesului psihic numit spontaneitate.Trebuie notat faptul că, în esență, psihodrama constă 
în a-i da celui implicat instrumente care să-l ajute la obiectivarea unor experiențe psihotice, 
prin crearea unei realități imaginare.”32 
 Astfel cum Moreno consideră binomul spontaneitate-creativitate ca propulsor al 
progresului uman, tot astfel autoarea consideră că acest binom propulsează progresul 
actorului. În acest sens, Bogdana Darie valorifică și exprimă importanța lucrării 
“Improvizație pentru teatru” a autoarei americane Viola Spolin. Exercițiile sale sunt aplicate 
în școala noastră de teatru și sunt un bun câștigat în formarea actorului azi.  

În subcapitolul care încheie Dezvoltarea aptitudinilor specifice, lect.univ.dr. 
Bogdana Darie definește și structurează Conflictul – element esențial în existența scenică în 
trei direcții sau principii directoare: principiul oglinzii, principiul contrariilor și principiul 
declanșator. 

Principiul oglinzii generează actul scenic care respectă viața, are corespondent în 
realitatea interioară și (se) reflectă (în) realitatea cotidiană, conducând la conflict. Exercițiile 
Violei Spolin Seria Oglinzilor și exercițiile de studiere a obiectelor sunt evocate, descrise și 
analizate de Bogdana aici.  

Principiul contrariilor se dezvoltă și ia amploare în exercițiul Vreau – Nu vreau. 

Acesta dezvoltă comunicarea cu partenerul și duce acțiunea mai departe: „Pe scenă conflictul 
nu poate apărea decât în urma modificării opiniilor, ideilor, părerilor împărtășite de 
parteneri în procesul de comunicare. Este foarte important exercițiul numit „Vreau – Nu 
vreau”, deoarece pune într-o lumină clară conflictul scenic. Din păcate, deși este atât de 
simplu, clar și atât de profitabil pentru actorul angrenat în procesul de creație, de foarte 
multe ori, exercițiul degenerează într-o formă lipsită de fond afectiv, în care studenții se 
refugiază, urlând care mai de care, pentru ca să acopere sonor partenerul. Pentru evitarea 
acestei malformații, indicat ar fi ca el să pornească tot din seria oglinzilor, adică de la lucrul 
în perfectă armonie și comunicare cu colegul; în acest fel, datorită existenței oglinzii 
interpuse între cei doi, fiecare reușește să se regăsească în ritmul interior al celui din față, 
intuind mișcările și, de fapt, generându-le împreună. Atenție: neimitându-le, ci creându-le 
împreună, dându-le valoare și grație în procesul atât de complex al comunicării pe scenă.”33 

Principiul declanșator sau scânteia care aprinde motorul (conflictului) este încasarea 
sau blitz-ul. Acest exercițiu este esențial în studiul artei actorului deoarece el pune pe șine 
actorul aflat într-un dialog (conflict) scenic, declanșând etapa imediat următoare: 
procesualitatea.  

                                                 
32 Op. cit., p. 83 
33 Op. cit., p.123-24 
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Cel de-al doilea și ultimul capitol al „Cursului de Arta Actorului. Improvizația” – 

Asumarea situației scenice – este etapa superioară în studiul actoriei și ea se aplică după ce 
au fost parcurse etapele inițierii prin exersarea aptitudinilor. 

Aici, autoarea punctează primul pas spre asumarea caracterului-rol, abordând cele 
două ipostaze complementare: „Eu în situația dată”și „Ce-ar fi dacă?”.O importanță aparte o 
acordă G.P.-ului lui Michael Cehov (gestul psihologic), instrument de lucru esențial în 
studiul artei actorului. Autoarea alege să citeze motto-ul lui Leonardo da Vinci, sursă de 
inspirație pentru munca cuprinsă în volumul „Către actori” al lui Michael Cehov: „Sufletul 
dorește conviețuirea cu trupul, pentru că fără membrele acestuia n-ar putea nici acționa, nici simți”34, 
prin aceasta atrăgând atenția că studiul gestului psihologic este o etapă obligatorie încă din 
primii ani de lucru în arta actorului. Studiul actoriei în anul I țintește, în opinia autoarei 
(opinie împărtășită de întreaga echipă profesorală de la catedra de arta actorului), 
cunoașterea mecanismului logic specific. Aceasta este, esențializată, definiția dată de 
profesorul Ion Cojar artei actorului: „Arta actorului este, în primul rând, un mecanism logic 
specific. Abia în ordine secundară arta actorului e un mod de «a face»”.35 

Parcurgând o bibliografie care numără nu mai puțin de 161 de titluri, lect.univ.dr. 
Bogdana Darie ne propune un studiu riguros și bine structurat al Artei Actorului, 
fundamentat teoretic de personalități de marcă ale istoriei culturii, științelor și artei teatrale. 
Adresat studenților anului I de studiu la Specializarea Arta Actorului, cursul de față este 
eficient și esențial de parcurs de către studenții începători ai tuturor departamentelor 
Facultății de Teatru, convingerea noastră fiind că toți profesioniștii care lucrează la crearea și 
funcționarea spectacolului teatral au obligația, măcar morală, de a cunoaște – fie și teoretic – 
activitatea și procesul de formare a actorului pe care, mai apoi, îl vor îmbrăca, îi vor crea un 
decor, îi vor crealumină și muzică în spațiul spectacolului, mișcări coregrafice, plastice în 
atitudine, intenții regizorale în interpretare.  

Salut inițiativa colegei și prietenei mele Bogdana Darie de a scoate acest „Curs de 
Arta Actorului”, înregistrez apariția acestui volum drept un eveniment și îi mulțumesc 
pentru ocazia de a ne oferi tuturor (profesori și studenți deopotrivă) o lucrare scrisă într-un 
limbaj coerent, bogat în informații și reprezentări, o lucrare profundă și clară despre 
formarea studentului actor așa cum o aplică domnia sa la cursul de Arta Actorului, cu tot 
respectul față de părțile implicate. 

       Lect. univ. dr. Dana ROTARU 

 
 

                                                 
34 Op. cit., p. 143 
35 Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, Buc. 1988, p. 39 
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Gáspár György  

 

Copilul invizibil
 

 

 

 

 

 

 

 

De ce folosim mereu,  

         la serviciu şi în familie,  

 strategii care se întorc  

  împotriva noastră 

 

 

 

 

 

Interviu 

  
Am auzit şi am folosit cel puţin de câteva ori expresia „te por

m-am gândit niciodată prea mult la ea. Sunt doar ni
moment mai tensionat, doar ca să le uiţi în urm
acum, când răsfoiesc o carte scrisă de un psiholog român
acoperire îşi găsesc aceste vorbe simple în realitatea interioar

Cartea se numeşte „Copilul invizibil”, iar autorul ei este Gáspár György, pre
Asociaţiei Multiculturale de Psihologie şi Psihoterapie 
din România.  

                                                 
36 N. ed.: prezentăm aici cartea domnului Gáspár György
profesioniştilor teatrului, dar mai ales celor interesa
terapeutice. Volum diponibil pe http://paginadepsihologie.ro
37 http://republica.ro/copilul-invizibil-de-ce-folosim
se-intorc-impotriva-noastra 
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Copilul invizibil36 

Interviu de Raluca Ion cu psihologul Gáspár György37 

in de câteva ori expresia „te porţi ca un copil”, însă nu 
prea mult la ea. Sunt doar nişte cuvinte pe care le spui într-un 

i în următoarea clipă mai senină. Mi-o amintesc 
de un psiholog românşi mă gândesc la cât de multă 

sesc aceste vorbe simple în realitatea interioară a unui om.  
te „Copilul invizibil”, iar autorul ei este Gáspár György, preşedintele 

i Psihoterapie şi membru al Colegiului Psihologilor 

Gáspár György  având convingerea că le va fi extrem de utilă 
tilor teatrului, dar mai ales celor interesaţi de pedagogia teatrală ce are multiple efecte 

http://paginadepsihologie.ro. 
folosim-mereu-la-serviciu-si-in-familie-strategii-care-
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Avem, fiecare, în noi un copil invizibil, spune el. Este o parte a 
suferit în perioada copilăriei de pe urma unor neajunsuri, a unor nevoi nesatisf
părinţi care n-au putut să fie cu adevărat prezen

„E o părticică din noi pe care, pe măsur
respingem pentru că creează suferinţă. Nu este u
nu a fost ok pentru el. Dacă noi ca adulţi ne uit
responsabilitatea noastră să îi oferim lucrurile pe care p
dacă nu am primit noi înşine acest lucru, ne este foarte greu s
curaj şi de foarte multă asumare. Idea de bază a c
copil într-o manieră umană şi să fim atenţi la nevoile care au fost ignorate, acest lucru duce la o 
vindecare, dar face şi ca relaţia cu copiii noştri să

cărora le place să deţină mereu controlul, oameni care au tendin
celorlalţi, oameni care se cufundă într-o stare de pasivitate, oameni care manipuleaz
oameni care de mici au învăţat că nu au suficient
mai uşor le e dacă se folosesc de ceilalţi în aşa fel încât s
asta e o manifestare a copilului interior. Există 
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Avem, fiecare, în noi un copil invizibil, spune el. Este o parte a sinelui nostru care a 
riei de pe urma unor neajunsuri, a unor nevoi nesatisfăcute, a unor 

rat prezenţi atunci când a fost nevoie de ei.  
sură ce înaintăm în vârstă, alegem să o uităm şi să o 

. Nu este uşor să te întâlneşti cu acest copil şi să îţi dai seama ce 
i ne uităm la acest copil invizibil, devine foarte clar că este 

îi oferim lucrurile pe care părinţii noştri nu au putut să ni le ofere. Dar 
ine acest lucru, ne este foarte greu să o facem. Este nevoie de foarte mult 

a cărţii este că, dacă noi reuşim să ne apropiem de acest 
i la nevoile care au fost ignorate, acest lucru duce la o 
ă fie mai mult mai bună”, crede Gáspár György. 

 
Există un mecanism care scoate la 

suprafaţă acest copil interior, în momente de 
stres şi de tensiune, sub forma unor reacţii 
necontrolate, neprelucrate la nivel conştient. 
Se poate  întâmpla la serviciu, în faţa 
partenerului de cuplu, în faţa propriului copil, 
după un tipar care se repetă la nesfârşit. Când 
ceva din ce a spus interlocutorul ne răneşte, 
susţine cartea, regresăm la stadiul de copil, la 
vârsta la care am fost răniţi într-un fel 
asemănător. „Îţi voi face o serie de reproşuri, voi 
exprima o serie de nemulţumiri, ca şi când ar 
trebui să-mi dai ceea ce părinţii mei nu au putut să 
îmi dea atunci. Şi nu conştientizez că între noi doi 
e o altă poveste şi că ceea ce s-a activat în mine nu 
are o legătură directă cu tine. Şi dacă nu 
conştientizez, relaţiile se complică foarte mult. 
Când cineva mă critică, mă simt foarte rănit şi 
izbucnesc”, spune psihologul. Astfel apar 
problemele. 

Într-un loc de muncă, există oameni 
mereu controlul, oameni care au tendinţa de a minimiza valoarea 

o stare de pasivitate, oameni care manipulează. „Sunt 
nu au suficientă putere, că nu au suficientă competenţă şi atunci cel 

a fel încât să simtă că pot duce la bun sfârşit un proiect. Şi 
 o etapă, de la 4 la 6 ani, când se dezvoltă sentimentul 
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nostru de competenţă, de putere, de asumare, de implicare. Şi atunci nevoile noastre de bază sunt 
oglindirea, validarea, aprecierea, dacă ele nu vin din partea părinţilor foarte uşor atunci se dezvoltă 
două extreme. Una dintre ele este cea în care devin extrem de competitiv şi la vârsta adultă devin 
perfecţionist, nimeni nu poate fi mai bun decât mine. Cealaltă e cea în care manipulez”, spune 
Gáspár György. 

„Dacă nu-mi asum responsabilitatea pentru suferinţa mea, o voi transmite mai departe 
copilului.” 

Cu cât cresc apropierea şi gradul de încredere dintr-o relaţie, aşa cum se întâmplă în 
relaţia cu partenerul de cuplu sau cu propriii copii, cu atât creşte şi probabilitatea ca această 
parte rănită şi reprimată a personalităţii să iasă la suprafaţă. Când este vorba de cei mici, 
există o mare posibilitate ca acel copil interior, nevăzut, să intre în competiţie şi să înceapă să 
joace jocuri de putere cu copilul real. În acel moment este ca şi când un copil ar trebui să 
educe şi să susţină un alt copil. Astfel se ajunge la certurile violente pe care părintele le are 
uneori cu copilul adolescent, dar şi la reacţiile de frustrare în faţa copiilor mai mici, când 
adultul uită practic că e adult. „Eu nu conştientizez că el este un copil, iar eu sunt un adult. Dacă 
el a lovit, dacă el a vorbit urât, la un moment dat fac şi eu acelaşi lucru. Şi e greu atunci de făcut 
schimbarea. Mintea îmi spune că e din cauza copilului, că nu e educat, că nu e cuminte. Însă ceea ce 
trebuie să fac este să îmi asum responsabilitatea pentru rănile mele. Şi, după ce mi-am asumat 
responsabilitatea, să încerc să analizez şi să văd cum am dobândit rănile respective. Pentru că, dacă 
nu, le voi transmite şi copiilor mei”, este de părere psihologul.  

Actuala generaţie de adulţi, continuă el, suferă de pe urma faptului că părinţii lor nu 
s-au conectat suficient de bine din punct de vedere emoţional la ei şi nu i-au acceptat 
necondiţionat, deşi, din punct de vedere cognitiv şi material, le-au oferit tot ce le-a stat în 
putinţă. 

„Dacă noi nu ne conştientizăm aceste răni, nu să le permitem copiilor să fie diferiţi faţă de noi, 
nu o să le permitem să îşi trăiască propria viaţă, propriul destin. Să luăm exemplul notelor. Cel mai 
adesea părinţii care se aşteaptă ca copiii lor să ia note foarte mari se încadrează în două categorii: fie ei 
au învăţat foarte, foarte bine şi au senzaţia că acesta e singurul drum în viaţă, fie n-au învăţat deloc 
bine, le-a fost foarte greu, n-au procesat suferinţa şi acum fac tot posibilul ca copilul lor să nu se 
confrunte cu aceleaşi dificultăţi. Ne blocăm în relaţia cu copiii noştri când ei ajung la aceeaşi vârstă la 
care ne-am blocat noi când eram copii. Şi atunci povestea de viaţă se repetă”, spune Gáspár György.  

Cartea Copilul invizibil, de Gáspár György, a apărut la editura Curtea Veche şi a fost 
lansată pe 14 aprilie 2016. 

Raluca Ion – editor republica.ro 
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