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Lucrarea „Tehnici de dezvoltare și antrenare a creativității specifice Artei 

Actorului“  reprezintă rezultatul cercetării doctorale întreprinsă între anii 2014 si 

2018, redactarea finală aparținând lunilor aprilie-septembrie 2018.  

Demersul și-a propus intrumentarea în egală măsură teoretică și practică a 

metodelor prin care actorul se poate apropia de potențialul său personal creativ, iar 

ipotezele de la care am pornit cercetarea se deplasează între bornele conceptuale ale 

unor noțiuni precum: improvizația scenică, teatrul de improvizație, antrenamentul 

sportiv, jocul teatral și abordarea prin improvizație a rolului în cadrul unui spectacol 

de teatru cu text dinainte scris.  

Capitolele care alcătuiesc prima parte (Fundamentarea Teoretică), despre 

creativitatea specifică Artei Actorului și noțiuni generale despre creativitate, capitole 

care s-au bazat pe literatura de specialitate și pe observațiile personale fondate pe 

experiența mea de actor, pedagog și improvizator, au fost scrise de-a lungul primilor 3 



ani, iar partea a treia, în care experimentele practice desfășurate s-au constituit în 

suportul științific, a fost scrisă în anul 2018.  

Alături de capitolele rezervate fundamentării practice și experimentelor, din 

nevoia de sinteză apărută în ultima fază a redactării, s-a născut și partea dedicată 

centralizării informațiilor pe care le-am crezut a fi cele mai relevante din punctul de 

vedere al contribuției originale, precum și propunerea de implementare practică a 

conceptului improvizației precontextuale, concept definit de mine ca fiind: un 

antrenament complementar actoricesc al cărui scop este stimularea creativității 

specifice Artei Actorului în vederea realizării rolului scris de autorul prin tehnici 

preluate din teatrul de improvizație și din Știința Sportului. 

De asemenea la finalul lucrării am adăugat la „Anexe“ răspunsurile 

participanților la Experimentul Torrance și rezultatele studiului de caz EEG, ambele 

experimente realizate în 2017. Datele EEG colectate în 2017 au fost procesate în 

prima parte a anului 2018. În anexe am atașat și grafice și componente care aparțin 

evenimentului principal al experimentului, eveniment care se întinde pe durata a 

aproximativ 7 secunde, dar și curbele de putere ale unor componente individuale EEG 

care se întind pe mai multe sute de secunde.  

Metodologia aplicată decodificării, analizei și procesării datelor EEG îi 

aparține cercetătorului Andra Băltoiu, iar consilierea și îndrumarea cercetătorului 

științific Pierre de Hillerin. 

Interpretările de specialitate ale Experimentului Torrance aparțin psihologului 

sportiv Alina Gherghișan, iar decodificarea zonelor de activitate cerebrală a avut ca 

suport cercetările privind tehnica imagisticii EEG ale lui Dario Nardi, cercetător și 

profesor al U.C.L.A., profesor cu care am și luat legătura prin e-mail în luna martie a 

anului 2018. 

Consider a fi important de punctat faptul că, deoarece lucrarea a fost scrisă de-

a lungul a mai multor ani, unele idei vehiculate la început au suferit modificări 

nuanțate atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al abordărilor.  

Subcapitolul paralelei dintre antrenamentul sportiv și tehnica repetițiilor 

teatrale a apărut de asemenea imprevizibil și s-a datorat întâlnirii cu lumea sportului 

de performanță și a Științei Sportului, o întâlnire pe care inițial nu a aveam în vedere, 

dar care mi-a oferit suportul pentru o abordare documentată a noțiunilor ca 

„antrenament“, „antrenare“, noțiuni importante în cercetarea de față. 



Lucrarea conține așadar trei părți principale: Fundamentarea Teoretică, 

Fundamentarea Practică și Implementarea Tehnicilor Propuse.  

În fundamentarea teoretică m-am folosit preponderent de literatura de 

specialitate, în fundamentarea practică argumentarea s-a bazat pe Experimentul 

Torrance și pe studiul de caz E.E.G., iar partea a treia încearcă implementarea 

tehnicilor de antrenare a creativității actorului folosindu-se de rezultatele 

experimentelor practice din partea a doua, de noțiunea de antrenament preluată din 

Șiința Sportului și de principiile preluate din jocul teatral, improvizația scenică și 

teatrul de improvizație.  

Anexele atașate la finalul lucrării reprezintă rezultatele celor două 

experimente: Experimentul Torrance și Studiul EEG. În cazul studiului EEG din 

Anexa II am atașat curbele de putere alocate celor 7 secunde ale evenimentului 

principal, dar și graficele comparate al întregului studiu de caz, anumeme toate cele 

37 de minute de date recoltate ale înregistrării EEG. Precizez că acuratețea acestor 

date – cele 37 de minute, respectiv Anexa a III-a - nu îndeplinește standardele 

cercetării științifice și clinice specifice decriptării datelor EEG, însă ele pot avea  

însemnătate din punct de vedere orientativ, pentru cineva care să le reconsidere ca 

punct de plecare al unei cercetări viitoare.  

Două dintre anexe anexele II și III) au în cuprins așadar graficele curbelor de 

intensitate ale experimentului EEG intitulat „Experimentul EEG G.R.”, un studiu de 

caz în care actorul G. este monitorizat cerebral comparând două situații: situația 1, în 

care spune un monolog scris de dramaturg versus situația 2, în care monologul este 

improvizat pe aceeași structură. 

Prima anexă oferă un chestionar de feedback luat la o lună după ce grupa de 

studenți – actori a traversat Experimentul Torrance, experiment care a căutat să 

măsoare, folosind Testele Torrance ale Creativității, impactul pe care l-a avut asupra 

grupului un atelier de teatru de improvizație susținut de mine în lunile mai-iunie ale 

anului 2017. Consider că răspunsurile lor au oferit un sprijin important cercetării de 

față și țin să le mulțumesc încă o dată pentru participarea la Experimentul Torrance. 

 În demersul propus m-am folosit atât de literatura de specialitate în care se 

regăsește subiectul, cât și de tehnici de investigare specifice neuroștiințelor sau 

psihologiei. Amintesc, printre instrumentele folosite, de tehnica imagistică EEG și de 

Testele Torrance ale Creativității. 



Una dintre ipotezele de lucru pe care vom încerca să o probăm în cercetarea 

noastră este următoarea: teatrul de improvizație și principiile derivate din 

improvizație pot constitui o tehnică principală de antrenare a creativității specifice 

Artei Actorului, precum și un antrenament alternativ. Vom analiza beneficiile aduse 

în pregătirea Artei Actorului cu text încercând să identificăm ce parametri ar putea fi 

îmbunătățiți. 

Concluzia este aceea că improvizația oferă soluții viabile în ceea ce privește 

antrenarea originalității, a fluidității și a fluenței  specifice gândirii divergente, gândire 

care, conform Modelului Tridimensional al Intelectului propus de J. P. Guilford, este 

în strânsă legătură cu creativitatea. 

Abordând creativitatea ca proces, ne fixăm ca scop al demersului 

îmbunătățirea caracteristicilor măsurabile deja ale gândirii divergente: fluiditate, 

flexibilitate, originalitate. În literatura de specialitate există teste unanim acceptate 

care măsoară acești parametri. (amintim TTCT-Testele Torance ale Gândirii 

Creative). Privind creativitatea ca pe un proces considerăm a fi eficient să cercetăm și 

să aducem în particularul specific Artei Actorului conceptul de „flow”1 (flux) al lui 

Mihaly Csikszentmihalyi. 

Mutând sistemul de referință și privind creativitatea specifică Artei Actorului 

ca produs, considerăm că rolul (sau personajul) este produsul rezultat în urma 

procesului de creație, iar în noua ecuație apare un nou punct de referință: spectatorul. 

În căutarea identificării metodelor care pot spori și antrena creativitatea 

actorului vom încerca să îmbinăm tehnici, principii și exerciții preluate din psihologie, 

pe de o parte, cu metode și antrenamente existente deja în domeniul pedagogiei 

actorului, sau cu antrenamente împrumutate din Știința Sportului. Ne vom ocupa, de 

asemenea, și de aspectul practic al stimulării creativității, adaptând pentru lucrul la rol 

exerciții specifice teatrului de improvizație și improvizației scenice. 

Vom acorda atenție rolului pe care îl are imaginația în munca actorului, luând 

în considerare tehnici care folosesc imaginația creatoare și gândirea imaginativă. 

 

Experimentul Torrance 

În luna mai a anului 2017, am sondat, folosind ca metodologie de 

instrumentare Testele Torrance ale Creativității, efectul pe care îl poate avea teatrul de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow, Ed. HarperCollins, 2008, Londra 



improvizație asupra unui grup de 14 studenți- actori din anul al doilea, actori cu care 

nu mai lucrasem înainte, ei nefiind la grupa unde mi-am desfășurat activitatea 

pedagogică de-a lungul anilor de doctorat. 

Protocolul a fost coordonat din punctul de vedere al testelor psihologice de 

psihologul sportiv al Lotului Olimpic de Scrimă al României, Alina Gherghișan. 

Rezultatele sunt anexate, la fel și chestionarele de feedback ale participanților. 

Ne-am propus să observăm dacă există un impact măsurabil din punct de 

vedere creativ al unei serii de 12 antrenamente (câte 3 pe săptămână, timp de 4 

săptămâni a câte 3 ore și jumătate/antrenament) asupra unui grup de studenți-actori 

care nu mai luaseră contact până atunci cu teatrul de improvizație. Subiecții au fost 

testați conform protocolului Testelor Torrance ale Creativității, apoi retestați, după 

perioada de o lună de antrenamente de teatru de improvizație, conform aceleiași 

metodologii Torrance, fără să știe dinainte nimic nici despre testare, nici despre re-

testare. Interpretarea testelor s-a făcut atât din punctul de vedere al parametrilor 

generali ai creativității, cât și din punctul de vedere al posibilelor îmbunătățiri ale 

unor coordonate precum intrarea în sarcină, toleranța la necunoscut, adaptabilitate, 

spontaneitate sau viteză de reacție. Acest experiment a urmărit traseul atât al grupului 

ca unitate, cât și al individului în parte, observațiile fiind făcute de psiholog din 

ambele puncte de vedere, cercetarea calitativă fiind completată cu studiul de caz. 

Deși am plecat de la ipoteza că antrenamentul specific teatrului de 

improvizație va aduce îmbunătățiri la nivelul caracteristicilor principale ale 

creativității, observațiile generale care au la bază diferențele dintre testare și retestare 

ne-au condus pe alt parcurs ipotetic, iar concluziile finale ale psihologului Alina 

Ghergișan au scos în evidență aspecte interesante legate de deplasarea punctului de 

atenție de pe propria persoană pe partenerii de scenă: „se observă o creștere 

semnificativă în ceea ce privește capacitatea de elaborare (medie:4, abatere 

standard:1,86, față de medie 5, abatere standard:1,50 în retest, după o lună de 

antrenament). Capacitatea de a produce mai multe detalii se asociază gândirii 

divergente, ceea ce corespunde dezvoltării creativității. De asemenea, se observă 

creșteri importante și în ceea ce privește componenta originalitate. Originalitatea este 

exprimată mai eficient în desen față de titlu, ceea ce, probabil, se asociază cu o 

capacitate a actorilor de a gândi mai degrabă în imagini, fiind caracterizați mai 

degrabă de o gândire de tip imagistic. Din punct de vedere calitativ, se observă o 

tendință de a păstra tema de la test la retest, schimbându-se nuanța. De la ego se trece 



la alter, de la divinitate la fatalitate și de la introspecție se trece la orientarea atenției 

către exterior, către oameni, către mediu.”2 Această primă concluzie ne-a pus în 

situația de a cerceta mai în amănunt principiile pe care se bazează jocul teatral, 

deoarece rezultatele din mai 2017 ne-au deturnat în mod creativ parcursul, obligându-

ne să ne adaptăm datelor primite în timp real. 

O altă concluzie la care am ajuns se referă la readaptarea improvizației 

scenice, a teatrului de improvizație și a jocurilor teatrale conform acestei noi perioade 

din devenirea studentului-actor, anume perioada în care s-a trecut de la jocul teatral și 

improvizație la lucrul cu text. Reluarea, dezvoltarea și perfecționarea principiilor care 

guvernează jocul teatral, improvizația scenică și teatrul de improvizație în perioada 

anului al II-lea de Actorie, toate acestea s-au dovedit, în cazul experimentului nostru, 

a fi eficiente pentru subiecți. La interval de o lună după ce am terminat seria de 12 

antrenamente de improvizație cu grupa anului al II-lea de Actorie, fără să le comunic 

rezultatele Testelor Torrance ale Creativității, le-am trimis prin google forms un 

chestionar de feedback cu rugămintea de a-l completa cu sinceritate. Chestionarul a 

beneficiat de garanția anonimatului, iar răspunsurile date de studenți mi-au întărit 

convingerile personale privitoare atât la calitățile dezvoltate cu ajutorul teatrului de 

improvizație, cât și la avantajele pe care improvizația scenică le aduce teatrului cu 

text dinainte scris. 

Răspunsurile date de studenți au confirmat nevoia lor de a se întoarce la anul I 

și la modulul jocurilor teatrale și al improvizației scenice. În proporție de 100 %, 

grupul a considerat ca fiind utilă experiența modulului de teatru de improvizație, iar 

toți cei care au participat și-au exprimat dorința unui nou modul. Printre argumentele 

oferite legate de utilitatea improvizației, voi cita câteva răspunsuri elocvente prin 

simplitatea lor: 

-„Ajută foarte mult pentru că te relaxează, capeți încredere în tine însuți și, 

cel mai important lucru, îți ia tracul de scenă.“ 

-„Pare un soi de antrenament necesar pentru condiția creativă a unui actor. 

Un refresh artistic.“ 

-„Ne-am întors cumva la joaca din anul 1 și asta a fost fain.“ 

-„Pentru că ne ajută să rămânem proaspeți și să ne jucăm.“ 

-„Pentru că îmi mențin vii mijloacele de exprimare.“ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Gherghișan, Alina, comunicare personală, 2017!



-„Simțurile mele, ideile mele, imaginația mea, încrederea, corpul, totul se 

dezvoltă armonios și pe negândite.“ 

Toate răspunsurile și întrebările chestionarului se vor regăsi în anexele 

prezentei lucrări. 

Răspunsurile pe care studenții le-au dat se află în sfera interpretărilor 

psihologului Alina Gherghișan, completând imaginea de ansamblu a impactului 

antrenamentelor asupra subiecților. 

Cel de-al doilea experiment este Studiul EEG, un studiu de caz. 

            În decembrie 2017, ca urmare a unui experiment preliminar din luna aprilie a 

anului anterior, mi-am propus să simplific design-ul experimental EEG și să încerc 

abordarea unui studiu de caz. Încă de la început mi-am impus ca datele colectate să 

îndeplinească cerințele standardului de cercetare științifică de profil, astfel încât atât 

protocolul de recoltare, dar și postprocesarea și interpretarea datelor să beneficieze de 

expertiza unor profesioniști. În acest sens am apelat la ajutor interdisciplinar, fiecare 

etapă a acestui studiu de caz beneficiind de protocoale specifice cercetării științifice. 

Astfel, atât recoltarea datelor, cât și procesarea și interpretarea lor s-au bazat pe 

metodologii științifice întreprinse de cercetători științifici și specialiști din domenii 

precum imagistica EEG, informatică, psihologie sau știința sportului. 

Studiul de caz pe care l-am propus a constat în investigarea activității 

cerebrale și a diferențelor de activare între condiția unui actor care susține un 

monolog cu text dinainte scris și condiția aceluiași actor care improvizează verbal pe 

aceeași structură dramatică. Folosind ca punct de plecare studiul lui Charles Limb și 

concluziile sale conform cărora activitatea cerebrală dorso lateral prefrontală este mai 

intensă în cazul interpretării la pian a unei piese muzicale dinainte știută, față de 

improvizația muzicală a acelorași subiecți, am investigat dacă și în cazul actorului 

textul improvizat se supune aceleiași paradigme în comparație cu textul învățat pe 

dinafară. 

Subiectul, actor profesionist în vârstă de 40 de ani, cu o experiență de 17 ani în 

teatrul clasic și în teatrul de improvizație de 7, a acceptat benevol participarea și nu a 

fost remunerat. Subiectul este dreptaci. 

Datele au fost achiziționate cu un sistem EEG ANT Neuro eego mylab cu 64 

de canale active, iar graficele curbelor de intensitate și frecvențele sunt anexate la 

finalul lucrării. 



Experimentul desfășurat în data de 4 decembrie 2017 a avut ca scop 

compararea activității cerebrale și a zonelor de activare între două condiții diferite la 

care este supus actorul: prima sarcină a constat în a spune un monolog dinainte 

învățat, iar cea de-a doua situație a constat în a improviza, pe baza aceleiași structuri, 

ad-hoc, cu propriile vorbe, monologul. Colectarea datelor s-a făcut doar în pauzele 

verbale și cu ochii închiși, deoarece experimentul preliminar impusese nevoia de a 

înregistra cât mai puține artefacte. Așadar, actorul spunea monologul, fie improvizat, 

fie neimprovizat și ori se oprea singur din vorbit, ori era oprit de un semn de-al meu, 

făcea pauză vocală și închidea ochii, momente care erau socotite a fi cele de interes. 

Opririle au fost date și de subiect, dar și de mine, după cum urmează:  

- situația 1- monologul zis era cel scris dinainte de autor, iar stopurile și le 

dădea subiectul ori de câte ori credea de cuvință, recomandarea mea fiind să vâneze 

momente în care el simte că i se întâmplă un eveniment, cât de mic, din punct de 

vedere actoricesc, psihologic sau afectiv. 

- situația 2 a constat tot în verbalizarea textului învățat dinainte, însă de data 

asta opririle erau date de mine care, în calitate de observator, dădeam stop ori de câte 

ori simțeam că se întâmplă ceva cu subiectul din punct de vedere actoricesc, 

psihologic sau afectiv. 

       Tot observatorul dădea semnalul de ducere mai departe a monologului după 

fiecare oprire.   

- situația 3 consta în improvizarea verbală a monologului știut dinainte, pe 

aceeași structură, opririle fiind date tot de subiect, exact ca în situația 1, ori de câte ori 

simte că i se întâmplă ceva;  

- situația 4: subiectul improviza textul, dar opririle erau date de observator, nu 

de subiect. 

În discuțiile preliminare experimentului, actorul voluntar știa că va fi 

înregistrat în timp ce spune monologul din piesa A lie of the mind scrisă de Sam 

Shepard, însă nu știa ce se va întâmpla după aceea. Abia în ziua experimentului a aflat 

protocolul care privea improvizația verbală pe structura monologului scris dinainte de 

Sam Shepard.  

Am încercat pe cât a fost posibil din punct de vedere tehnic și logistic să 

investighez activitatea cerebrală comparativ între cele două condiții interioare: aceea a 

actorului care știe dinainte textul pe care îl are de zis și cea a actorului care 



improvizează textul, neștiindu-l dinainte, dar știind structura dramaturgică a 

monologului pe care îl are de zis. 

Consider că din cauza complexității proceselor psihice care se desfășurau pe 

parcursul înregistrării, a design-ului experimental deficitar din punctul de vedere al 

izolării răspunsurilor date de actor sarcinilor în desfășurare, rezultatele parțial 

procesate nu oferă o imagine concludentă asupra ipotezei de plecare. 

Faptul că am abordat comparativ doar cele 7 secunde ale evenimentului 

principal a oferit strict informații generale, cărora însă le lipsește contextul specific 

pentru ca diferențele valorilor de intensitate ale componentelor I.C.A. să aibă 

relevanță și acuratețe. 

Legătura dintre zonele de activare cerebrală și graficele obținute rămâne astfel 

la valoare aproximativă, de aceea orice interpretare care ar încerca să tragă o 

concluzie fermă ar fi supusă pericolului supoziției. Deși Charles Limb menționa în 

studiul său diferențe de activitate cerebrală dorso lateral prefrontală între muzica 

improvizată și cea neimprovizată și deși corespondentul zonei cerebrale dorsolateral 

prefrontale se regăsește și în diferențele noastre (referire la canalele F3, F4, F7 și F8), 

nu putem afirma că ceea ce a concluzionat Charles Limb cu privire la improvizația 

muzicală s-a regăsit și în cazul improvizației verbale. Reamintim concluzia 

cercetătorului american, anume că în improvizația muzicală scade activitatea 

dorsolateral prefrontală responsabilă cu autocontrolul și se intensifică activitatea zonei 

mediene responsabilă cu exprimarea de sine. 

Studiul de caz este deschis de o punere în temă a stadiului actual al cercetării 

interdisciplinare dintre improvizație și neuroștiințe, un teren relativ nou pe plan 

internațional. 

În partea a III-a,  bazându-mă și pe principiile antrenamentului sportiv derivate 

din Știința Sportului, dar și pe rezultatele obținute cu Experimentul Torrance și 

Studiul EEG, am abordat oferirea unei alternative viabile pentru dezvoltarea și 

antrenarea creativității actorului. Colaborarea cu doctorandul Ioana de Hillerin și 

probarea elementelor specifice teatrului de improvizație în antrenamentele sportivilor 

de mare performanță mi-au oferit ocazia să descopăr pe teritoriul Științei Sportului 

principii de antrenare care pot sluji actorului în munca la rol. Noțiuni precum 

subantrenare, supraantrenare, microciclu, recuperare sau supracompensare pot fi 

folositoare actorului care, la fel ca sportivul de performanță, urmărește consecvent, 

zilnic, în repetiții, atingerea potențialului maxim individual în vârful de formă care 



trebuie să coincidă cu perioada ieșirii spectacolului la public. Așa cum perioada 

competițională din lumea sportului are nevoie de stagii de pregătire diferite față de 

cea precompetițională, am considerat a fi necesară studierea paralelei teatru – sport și 

a felului în care actorul se poate antrena pe parcursul repetițiilor, dar și în perioada în 

care spectacolul se joacă.  

Rezultatele cercetării doctorale readuc în discuție importanța improvizației 

scenice și a principiilor derivate din teatrul de improvizație pentru creativitatea 

specifică Artei Actorului, precum și necesitatea permanentă a actorului de a se antrena 

folosind jocul teatral. 

În același timp, încercarea de a folosi mijloace de instrumentare precum 

imagistica EEG s-a dovedit a fi neconcludentă, deoarece complexitatea sarcinilor 

actoricești și design-ul experimental dau naștere artefactelor.  

Un posibil viitor demers care să se folosească de tehnici specifice 

neuroștiințelor nu este exclus, din punctul meu de vedere, însă consider a fi necesare 

simplificarea și izolarea parametrilor jocurilor teatrale.  

Trecerea în programa universitară de la jocurile teatrale ale semestrului I la 

lucrul cu text din semestrul al doilea reprezintă un punct sensibil din punctul meu de 

vedere, iar menținerea, întreținerea și consolidarea aptitudinilor și atitudinilor  

dobândite ar eficientiza procesul pedagogic. 


