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Cuvinte cheie: corporalitate, actor, motricitate, psihomotricitate, teatru, creativitate, 

comunicare, dans, gest, limbaj, expresie, expresivitate, spectacol, societate, nonverbal, 

postmodernism, emoție, semn, mesaj, ritm, deprinderi, priceperi, automatism, conștientizare, 

contemporan, sport, artă, mass-media, exercițiu, antrenament, corp. 

 

Ȋmbinarea armonioasǎ dintre dans, teatru și muzicǎ, prezentǎ încǎ de la grecii antici, o 

întȃlnim tot mai des în arta spectacolului contemporan. Poate din dorinţa de a se perfecţiona 

fiecare în parte, acestea s-au despǎrţit devenind arte de sine stǎtǎtoare, dar în prezent ele cautǎ 

punţi de legǎturǎ pentru a se întrepǎtrunde din nou. Forţa sugestivǎ a cuvintelor și a  gesturilor 

conduce spre o formulǎ de spectacol total, prin care se pot dezvǎlui emoţii și instincte 

necenzurate, ascunse adȃnc în subconștient. Tot mai des observăm în spectacole momente 

non-verbale transformate în mișcare scenicǎ (sau chiar în dans) sau renunţarea la dans (în 

spectacole de dans), lăsându-se loc textului ori altor elemente dramatice.  

Se vorbește în zilele noastre despre actorul total, deținătorul unei tehnici de actorie 

care, pe lângă abilitățile vocale, posedă control motric și de expresie corporală. Curajul de a-ți 

utiliza inteligent (și conform situației scenice) corpul cu particularitățile sale unice se obține 

în timp. Obținerea expresivității corporale presupune un antrenament serios prin care se învață 

dirijarea conștientă a propriului corp, prin împletirea pregătirii psihice cu cea motrică. Acest 

gen de antrenament presupune:   

- descoperirea  și acceptarea propriei corporalități; 

- învățarea de tehnici de relaxare și de respirație;  

- obținerea unui control corporal care să implice conștientizarea propriilor limite 

fizice, psihice și fiziologice, a percepțiilor, a coordonării segmentelor corporale, a 

greutății corporale și, implicit, al echilibrului;  

- deschidere spre încercarea unor noi senzații auditive, tactile, și vizuale;  

- perceperea corectă temporal-spațială;  

dezvoltarea concentrării și atenției;  

cunoașterea și aprofundarea mijloacelor expresive. 

 Printr-un astfel de antrenament conștient și corect dirijat, actorul își va descoperi 

propriul corp cu limitele, forța și energia lui, de care apoi se va putea folosi pe scenă. Învățând 

să-și controleze energia musculară și să o utilizeze cât mai eficient, actorul își va putea 

individualiza cu timpul antrenamentul corporal. În acest context, în care conștientizarea 

propriei corporalități și dobândirea rafinamentului gestual sunt premise în teatrul 



5	

	

contemporan, tema corporalității actorului nu poate fi decât un demers care susține nevoia de 

aprofundare a acestor aspecte.  

Teza de față prezintă	 realizarea unei cercetări ştiinţifico-artistice, care  urmărește 

găsirea unor soluţii de îmbunătăţire la nivel teoretic şi practic a metodelor de abordare şi 

dezvoltare a expresiei şi expresivităţii corporale ale actorilor. De asemenea, pentru o 

înțelegere temeinică a proceselor participante la dezvoltarea motricității, s-a intreprins o 

incursiune în literatura de specialitate a psihologiei motricității. 

Structura tezei este împărțită în șase capitole, care abordează tema corporalității 

actorului din două perspective distincte: teoretic și practic. Dacă în primul capitol, 

menționarea celor mai reprezentative abordări corporal - regizorale dezvoltate încă din secolul 

trecut reprezintă o introducere premergătoare părții practice a lucrării, capitolele 2, 3 și 4 se 

constituie sub forma unei prezentări teoretice a mecanismelor participante în procesul creativ 

(și mai ales motric) al actorului. Dimensiunile fiziologice, psihice și fizice sunt componente 

care alături de descrierea succintă a mediului social în care actorul contemporan se 

desfășoară, întregesc tabloul de prezentare teoretică în care corporalitatea actorului se 

desfășoară.  Dimensiunea practică a corporalității actorului este tratată în special în capitolul 

6, prin analiza necesității antrenamentului fizic adecvat actorilor,  și prezentarea unei metode 

proprii de lucru care să poată veni în ajutorul oricărui actor dornic a-și dezvolta o relație 

constructivă cu propria corporalitate. În aceeași ordine de idei, expunerea propriilor modalități 

de lucru în proiecte, în care se îmbină teatrul și dansul, constituie un model de abordare 

responsabilă a corporalității la care se face apel în spectacolele de gen. 

Pornind de la propria-mi experiență acumulată prin diverse experiențe legate de lucrul 

cu tineri actori, obiectivul principal al lucrării l-a constituit identificarea unor modalități prin 

care aceștia să-și descopere corporalitatea și să învețe să se folosească cât mai potrivit de 

aceasta, eliberându-se de prejudecățile și de propriile constrângeri de natură fizică sau psihică.  
 

Capitolul 1 

 Teatrul secolului XX este traversat de diferite experimente teatrale. Marele câștig al 

teatrului occidental a fost răspândirea diverselor modele independente, fiecare cu stilul și 

valorile sale. Departe de tradiționalele reprezentații artistice și de îngrădirile teatrului 

comercial, reprezentările vizuale, respectiv spectacolele de imagine vor trece înaintea 

cuvântului, înaintea reprezentărilor verbale. Se constată faptul că textul este de fapt alcătuit 
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din gânduri, sentimente, idei care au nevoie de acțiuni și gesturi pentru a căpăta o semnificație 

complexă. Astfel începe epoca în care regizorii deopotrivă cu spectatorii încep a acorda 

întâietate vizualului, subclasând cuvântul. Apare o explozie de inventivitate de expresie și 

limbaj, spectacolele devenind producții destinate privirii. Spectatorul este transformat în 

participant la spectacol, având un rol activ, dinamic și angrenant în desfășurarea spectaculară. 

 Postmodernismul este cel ce va căuta să reliefeze diferențele și caracteristicile dintre 

culturi. Interculturalismul va reflecta contactul sau îmbinarea unei culturi cu una sau mai 

multe culturi străine. Pentru occidentali se simt influențe din estetica asiatică sau africană, dar 

există și fenomenul invers, în care dramaturgi și regizori asiatici sau africani combină tehnici 

occidentale cu tradiții proprii culturii lor. 

 Marii temerari ai secolului XX vor reuși să insufle noi modalități de a face teatru în 

lumina unor noi semnificații. Încet, încet noi sisteme de valori se vor opune spiritului vremii. 

Ei se ridică împotriva curentului de care era cuprins teatrul în general, spărgând rigorile unor 

tipare ale gândirii societății închistate. Vor reduce spectacolul teatral la esența sa, ignorând 

convențiile, ierarhiile și chiar rupând de multe ori legătura cu literatura. Teatrul lor este o 

creație concepută în comun, aflata însă sub autoritatea unui lider acceptat – regizorul. Dar 

entitatea principală de la care pornește creația rămâne actorul, nu regizorul! 

 Cu toții iau contact cu arta și cultura asiatică, inspirându-se din secretele scenei 

asiatice. Teatrul asiatic este un teatru care se adresează atât simțurilor, cât și spiritului. Marele 

teoreticianul și dramaturg al teatrului Nō, Zeami1, pleda încă din secolul al XIV - lea pentru 

un antrenament continuu al actorului cu el însuși, aceasta fiind, spune el, calea cea mai sigură 

prin care actorul îi poate provoca emoții spectatorului și îl poate surprinde în permanență. 

Sfaturile și cuvintele lui uimesc prin caracterul actual și general valabil pentru toți actorii 

lumii. Acest nume important al teatrului asiatic îi va influența printre alții pe marii noștri 

reformatori occidentali: Stanislavski și Grotowski.  

 Departe de a impune forme clare coregrafice, lumea dansului păstrează în paginile 

istoriei sale trei nume deschizătoare de drumuri pentru observarea și evoluția mișcării: 

François Delsarte, Émile Jaques-Dalcroze și Rudolf  Laban. Aceștia vor facilita (mai mult 

sau mai puțin) nu doar apariția dansului modern, ci vor influența și teritoriul teatrului prin 

																																																													

1 Motokiyo Zeami sau Seami (1363-1443) este cel mai important dramaturg, teoretician și actor al teatrului Nō. 

Împreună cu tatăl său va avea un rol decisiv în punerea bazelor acestui teatru. Scrie peste 200 de piese, dintre 

care 90 se află și în prezent în repertoriul teatrelor Nō. 



7	

	

oferirea valorii gestului în procesul comunicării scenice, într-o comuniune a acestuia cu 

limbajul verbal. 

 

Capitolul 2 

 Din păcate și teatrul a fost cuprins de mișcarea globalizării (și asta nu doar din 

perspectiva bugetelor minuscule alocate lui), care îi determină pe oameni să aleagă distracții 

facile sau să rămână în fața televizorului, în detrimentul unui spectacol trăit viu, care îi poate 

purta în diverse situații și stări profunde. Spectatorii de teatru au devenit o categorie 

minoritară în cadrul societății, iar convențiile teatrale care durează de secole, îi transformă pe 

creatori în niște „dependenți” ai publicului. Nevoia de a capta și a menține atenția 

spectatorului pe toată durata reprezentației, și necesitatea cunoașterii gustului publicului, 

transformă adesea până și cele mai creative minți, în funcționari gata a satisface valori și 

tendințe străine lor. Teatrul aflat în concurență cu cinematograful, radioul și televiziunea, are 

ca scop principal destinderea și amuzamentul.   

 Spectacolele de divertisment pot fi privite ca un soi de anestezic pentru spectatorii 

obosiți de viața cotidiană. Trăim într-o societate în care spiritul este pe punctul de a claca, de 

spaima unei posibile treziri a minților noastre. 

 Dansul academic și noile forme ale secolului XXI dovedesc tendința perpetuă a 

dansului de reîntoarcere la forme deja existente. Asemeni dansului modern, postmodernismul 

în dans explorează numeroasele posibilități de realaționare ale corpului. Tehnicile de tip 

Pilate, Feldenkrais, Alexander și Body Mind Centering, tehnici de mișcare alternative și 

tradiționale precum yoga, dansuri indiene, arte marțiale, și tipuri de mișcări precum break, 

pop, hip-hop, rap își fac tot mai mult loc în spectacolele coregrafice. Și cum dansul 

contemporan a devenit accesibil și marilor scene, publicul are așteptările sale, așa că 

spectacolul modern trebuie ca și baletul să prezinte o serie de coduri prestabilite.  

 Secolul XXI reflectă granițele tot mai șterse între teatru și dans. Metisajul creațiilor 

scenice va primi denumirea de perfomance, iar interpreții săi (indiferent de domeniul din care 

provin, dans, muzică, actorie) se vor numi performers. Se observă similitudini între evoluțiile 

teatrale și cele din lumea dansului precum: atragerea în aceste reprezentații a oamenilor care 

nu sunt neapărat dansatori (respectiv actori, artiști plastici), este utilizată improvizația 

eliberată de cutumele unor tehnici deja cunocute (din dansul modern sau clasic), se depășesc 

preconcepțiile legate de atingerile corporale prin noua tehnică denumită contact 
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improvisation, se dorește participarea publicului, spațiile de desfășurare sunt multiple (strada, 

galerii de artă, pereți ale clădirilor, platforme înclinate), apar tehnici corporale influențate de 

spațiul asiatic  (yoga, tai-chi, etc), unii coregrafi experimentează dansurile sacre, alții folosesc 

repetițiile atât vocale, cât și gestice. Prin urmare, tendințele teatrului occidental manifestate 

încă de pe la jumătatea secolului XX, se regăsesc și în perimetrul dansului, prin intermediul 

unor temerari, fini observatori ai spațiului și corpului contemporan, care reușesc cu timpul, să 

impună forme noi coregrafice, pe scenele tradiționale. 

	 În postmodernism orice produs trebuie consumat repede pentru o plăcere imediată, 

valoare supremă a acestor timpuri fiind divertismentul. Media este cea care în prezent oferă 

omului reprezentări false asupra lumii, orientează atitudinile spectatorului, formându-i 

totodată cea mai slabă bază culturală posibilă. De la cuvânt, omul a ajuns acaparat de o lume a 

imaginilor care îi invadează sufletul și mintea, influențându-l inconștient. Această invadare a 

sistemului mediatic afectează atât existența de zi cu zi, cât și creativitatea artistică.  

Într-o lume în care dominante sunt imaginea, opinia publică (în detrimentul spiritului 

crititic), relativitatea, renunțarea la criteriile valorice, consumerismul, trăirea unui prezent 

lipsit de istorie, este de la sine înțeles că generațiile tinere, crescute într-un ritm alert, nu 

manifestă interes decât pentru posibile noi experiențe artistice, care neapărat trebuie să 

uimească prin diverse mijloace, spectatorul explorând prea puțin esența creației artistice. 

Pentru a se veni în întâmpinarea publicului tânăr se improvizează spații de joc, de multe ori 

total lipsite de atmosfera teatrală menită a asigura un schimb reciproc de energii între public și 

actor. Astfel dispare și catharsis-ul despre care se știe că reprezintă principalul scop al unui 

spectacol teatral. Teatrul poate fi considerat un sistem educațional, care poate transmite 

tinerilor mesaje legate de achizițiile spirituale și materiale ale umanității.  

Caracteristic secolului XXI, este înființarea de trupe sau companii independente de 

teatru. Aceste companiile independente se nasc din dorința găsirii unei noi modalități de 

exprimare artistică, dintr-o căutare personală de exprimare proprie (și uneori unică), sau din 

neputința angajării într-un teatru de stat.  

Teatrul independent presupune ca în spatele unor reguli proprii de funcționare să 

evoluezi (în principiu, nu întotdeauna și faptic) în spații convenționale sau nu, fără sprijin 

financiar de la stat. Evaluarea calității actului artistic vine doar din partea unui public care de 

cele mai multe ori devine fidel companiei, indiferent de paleta diversă de stiluri utilizate în 

producții. Însă multe companii (mai ales din capitală) reușesc să obțină diverse fonduri oferite 
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de stat, în condițiile acestea nu știu cum te mai poți numi independent, dar desigur, este 

lăudabilă reușita lor. 

 

Capitolul 3 

Pornind de la atributul teatrului de comunicant, în acest capitol sunt dezbătute o serie 

de elemente esențiale pentru reușita artistică a actorului. Teatrul este studiat ca instrument 

comunicant susținut de: un întreg sistem de semne, de fenomenul creativității, de emoție și 

inteligența emoțională (elemente absolut necesare în arta actorului), de ritmul și muzica care 

completează creația artistică..  

 

Capitolul 4 

Acest capitol se constituie printr-un demers teoretic şi istoric asupra interpretării 

talentului şi personalităţii artistului scenic, scoţând în evidenţă importanţa corporalității 

implicată în realizarea unui spectacol de teatru.  

 Având în vedere că nu tot ce ţine de realizarea unui comportament motric expresiv, 

adecvat unei situaţii scenice, poate fi controlat şi modificat, mi-am pornit demersul teoretic 

din acest capitol, de la faptul că ştiinţa şi arta au legi şi reguli proprii care se constituie drept 

fundamentul pe care se va aşeza amprenta creativităţii umane. Accentul în această parte este 

pus pe analiza studiului cu caracter ştiinţific realizat în colaborare de artişti şi cercetători, 

proveniţi din diferite domenii ale ştiinţei (psihologie, fiziologie, biomecanică, etc.) 

 Întreaga creație artistică presupune un consum psihologic și energetic intens, în spatele 

cărora printr-un control inteligent stă instrumentul principal al creatorului, adică psihicul 

puternic, antrenat și maleabil al artistului. În toate culturile există plăcerea oamenilor de a 

încerca să trăiască în spatele unei măști, de a încerca tipologii cât mai diverse, ipostaze pe 

care viața reală nu le poate împlini. Modificarea fizionomiei, atitudinea corporală, debitul 

verbal, inflexiunile vocii, apelarea la întregul său potențial corporal, îi oferă actorului 

posibilitatea de a evada într-o altă entitate. Atât prin mecanismele interne, cât și prin cele 

externe actorul poate modela personaje, situații și vieți diferite. 

 Interesul pe care-l manifestăm în general în viețile noastre pentru corp reprezintă 

pentru Constantin Enăchescu „întoarcere către sine (cunoaștere de sine), căutare și cunoaștere 

a celuilalt.”2 Dacă anatomia ne descoperă toate zonele corpului, fiecare cu structura ei, 

																																																													

2 Enăchescu, Constantin, Fenomenologia trupului, p. 37 
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fiziologia vine cu sensurile funcționale ale corpului, modul de utilizare și întrebuințările sale, 

în scopul îndeplinirii trebuințelor personale. Sigur că pentru fiecare dintre noi, corpul are un 

sens aparte, la baza semnificațiilor proprii stând trările sufletești proprii. 

 Apariția unui corp pe scenă atrage atenția asupra lui, determinând din partea 

receptorului o părere care încearcă de fapt să descopere cine este personajul, ce caracter este 

și ce evoluție va avea în continuare. Urmând aceasta idee ajungem la concluzia că trupul 

constituie o punte stabilă de comunicare.  

Putem defini conduita expresivă scenică ca stilul propriu al priceperilor motrice, 

având în componență vocea, gestica, mimica, postura, atitudinea, mersul. Astfel se obțin 

aspecte despre personaj nu doar din faptele sale, ci și din modul în care se exprimă. 

Mijloacele de expresie ale actorului reprezintă intrumentalul care dă formă şi viaţă proiectului 

interior. Este esențial ca acesta să știe a utiliza canalele comunicante specifice corpului 

(vocalizarea, postura, gestul, mimica, etc).  

 

Capitolul 5 

Când explicăm geneza incontestabil de complexă a unei mişcări, ne lovim de 

problema frontierei dintre materie şi conştiinţă, sau dintre fiziologie şi psihologie. Pentru  

acest capitol am utilizat informaţii din cinci domenii: medicină, psihologie, biomotricitate, 

sport de performanţă și dans. 

Motricitatea (înţelegând prin aceasta suma reacţiilor musculare în urma cărora se 

realizează mişcarea, referindu-ne la reorgannizarea contracţiilor şi relaxărilor musculare, la 

modificările de poziţie şi la actele de coordonare în mişcare) nu are doar rolul de a deplasa 

segmente ale corpului sau chiar întregul corp, ci reprezintă şi o formă de comunicare 

conştientă (prin intermediul gesturilor care însoţesc vorbirea), sau inconştientă (prin 

intermediul expresiei redată la nivelul mimicii şi a posturii corporale).  

Deşi motricitatea ne asigură execuţia unor mişcări sau gesturi prin menţinerea 

posturilor, ea are nevoie de reacţii motorii adecvate, care să ne dea informaţii legate de spaţiu 

şi timp. Mişcarea poate fi reflexă (fără implicarea unei proiecţii corticale), automată (în care 

voinţa intervine pentru declanşarea unor mişcări automate, precum mersul), şi voluntară 

(toate gesturile sunt prelucrate cognitiv înainte de a fi executate). Când vorbim de motricitatea 

voluntară, ne gândim la: motricitate înnăscută, motricitate învăţată, motricitate a vieţii 

cotidiene, motricitate sportivă, sau motricitate expresivă.  
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 Mişcarea şi motricitatea sunt două noţiuni distincte. Dacă motricitatea este abordată 

din perspective psihofiziologice şi fiziologice, mişcarea este considerată doar o schimbare a 

poziţiei corporale în timp şi spaţiu. Psihomotricitatea reprezintă reglarea motricităţii cu 

ajutorul psihicului. În elaborarea mişcării se întâlneşte partea fiziologică, cu cea psihologică. 

Patru domenii distincte, ne ajută să înţelegem acest mecanism. 

 

Capitolul 6 

Corpul armonios a fost privit încă din Grecia antică ca un echilibru între calitățile 

fizice și spirituale, direcționate spre perfecționare. Mens sana in corpore sano a rămas o 

expresie care semnifică aspirația omului înțelept de a tinde spre o interrelație constantă între o 

minte sănătoasă și un corp sănătos. Echilibru între psyché, spiritul imaterial, privit încă din 

cele mai vechi timpuri ca fiind cel care animează soma, respectiv corpul material, o relație 

fundamentală, dezvoltată între corp și suflet. Dacă ne raportăm la domeniul actoriei putem 

aprecia că o bună sănătate a trupului îi conferă actorului o dezvoltare și un echilibru optim al 

mecanismelor emoționale. De asemenea, continuul proces psyché-soma conduce actorul spre 

o cunoaștere mai profundă de sine și a mediului înconjurător.  

 Cum fiecare om este unic în felul său de a-și manifesta trăirile, cu atât mai mult actorii 

eliberează expresii artistice care sunt conforme cu propria personalitate. Fiecare corp este unic 

în felul său, încărcat cu propria istorie personală, cultura țării sale, clasa socială, etc, la 

dansatori observându-se cel mai bine acest aspect, în cadrul aceleași coregrafii sesizându-se 

apariția unor elemente particulare ale fiecăruia dintre dansatori. Dacă dansul permite 

interpreților să-și utilizeze corpul antrenat, actorii sunt adesea nevoiți să renunțe la propriul 

corp, oricât de frumos ar fi aspectul acestuia. Ei trebuie în primă fază să găsească și apoi să 

așeze pe ei corpul personajului. Expresivitatea corporală a actorului nu trebuie și nici nu poate 

fi identică cu cea a dansatorului fiindcă actorul are sarcina de a-și reflecta prin intermediul 

corpului personalitatea unică, și nu să se supună unor convenții și tehnici închistate. De aceea 

un antrenament fizic adecvat îl ajută pe actor să obțină libertatea necesară manifestărilor sale. 

Prin urmare, formarea armonioasă a actorului înseamnă un echilibru constant între intelect, 

suflet, voință și corporalitate, actorul fiind reprezentat de vocea, corpul și mintea sa.  

Psihologii afirmă de decenii întregi că antrenamentul fizic ajută la refacearea sau 

menținerea echilibrului emoțional. Actorii care utilizează, chiar abuzează constant de 

componenta emoțională, au cu atât mai mult nevoie de această echilibrare prin utilizarea 

exercițiilor fizice și mai ales prin susținerea unui antrenament fizic constant. Menținerea 
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sănătății și pregătirea fizică a actorului ar trebui să devină o adevărată responsabilitate. 

Rapiditatea cu care actorul poate îndeplini o sarcină motrică primită din partea 

regizorului/coregrafului depinde în mare măsură de abilitățile dobândite în urma unui 

antrenament susținut. Antrenamentul fizic ajută în primul rând la deblocările psihice și fizice 

care pot apărea în momentul apariției unui moment coregrafic în viața profesională a 

actorului. 

Concluzionând, printr-un antrenament fizic constant actorul va obține:  

- o ținută corectă a întregului corp; 

- putere, eleganță, vigoare și vigilență;  

- capacitatea de a-și utiliza întregul corp pe scenă; 

- capacitatea de a etala publicului personajul, cu toate însușirile sale fizice; 

- creșterea simțului echilibrului prin învățarea gestionării greutății în diverse mișcări; 

- conștientizare asupra propriilor mișcări;  

- capacitatea de a aborda oricând noi comportamente; 

- ușurință în asimilarea mișcărilor scenice (sau a unei coregrafii); 

- memorie motrică; 

- capacitatea de a participa cu un aport motric personal; 

- disponibilitate fizică; 

- noi oportunități legate de distribuirea în roluri complexe. 

Deși nu există o rețetă perfectă pentru un astfel de antrenament, sportul (alături de dans) 

rămane o importantă sursă de inspirație pentru antrenamentul fizic al actorului. Dacă studiul 

intens al dansului ajută la obținerea unei expresivități corporale, pe de altă parte riscă să-i 

impună actorului un manierism exagerat. Pe de altă parte, exercițiile inspirate din sport, 

practicate fără măsură și lipsite de îndrumarea unui specialist riscă să transforme actorul într-

un individ mai mult rigid și inestetic, decât maleabil și plăcut pe scenă. Antrenamentul 

actorului nu este identic cu cel al unui sportiv, care trebuie să-și perfecționeze abilitățile, 

actorul are nevoie să-și lucreze mai mult sensibilitatea, pentru că lucrând doar cu mintea și 

corpul un actor nu va putea să transmită privitorului întreaga gamă de sentimente 

experimentate într-un rol. 

Pentru explicarea proceselor fizice, fiziologice și psihice desfășurate în timpul 

mișcărilor, în capitolele anterioare am apelat la cercetări intreprinse pe sportivi. Acest fapt, și 

antrenamentele fizice ale actorilor coordonați de marii regizori ai lumii, m-au determinat să 

aprofundez conexiunile care există între pregătirea actorilor și cea a sportivilor. Aptitudinile 
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motrice sau calitățile motrice (fizice) în lumea sportului sunt: viteza (repeziciunea cu care sunt 

executate mișcările), forța, rezistența (durata) și îndemânarea (gradul de complexitate al 

mișcărilor). Însă pentru actorie, aptitudinile motrice necesare se concentrează mai puțin pe 

forță și rezistență fizică, și mai mult pe mobilitate, ritm, viteză și capacitate de reacție, 

coordonare pe segmente corporale, și nu în ultimul rând pe coordonare între ceea ce simte 

(actorul) și exprimă corpul său. Aceste aptitudini trebuie corelate cu aptitudinile motrice 

generale, adică cu capacitatea refacerii psihice și fiziologice după un efort și cu capacitatea 

înțelegerii și însușirii sarcinilor motrice lucrate.  

Pornind de la dorința de a descoperi noi modalități menite a spori capacitatea de 

expresie corporală a tinerilor actori, de a stabili un raport cât mai corect între libertatea de 

mișcare și unicitatea subiectului și o creștere a ponderii nonverbale în arta actorului, am 

purces spre o cercetare care are scopul de a aduce confirmări în privința necesității unui 

antrenament corporal riguros, diversificat și desfășurat pe parcursul întregii cariere artistice.       

 Această ultimă parte a tezei este o cercetare în care mi-am propus să determin valori 

ideale pentru câţiva factori ce influenţează expresia corporală a actorilor. Am realizat studiul 

pe un grup ţintă format din tineri iubitori de teatru (elevi de liceu și studenți) ai Trupei de 

teatru Aici din Constanța.  

Studiul s-a desfășurat pe parcursul a opt luni de zile, și a vizat 16 tineri. Din 21 de 

subiecți cu care am pornit Cercetarea, 3 au renunțat din motive medicale și 2 din motive 

subiective. Pentru evaluări, am alcătuit un juriu format din trei actori ai Teatrului pentru copii 

și tineret „Căluțul de mare” Constanța, și un asistent universitar secția Canto a Universității 

„Ovidius” Constanța, și desigur subsemnata. Subiecții au fost notați cu calificative: Foarte 

Bine (corespondentul notelor 10-9), Bine (notele 8-7), Suficient (notele 6-5), Insuficient (nota 

4). 

 În lumea sportului există o serie de baterii de teste privind evaluarea condiției fizice 

(nivelul general de motricitate), cum ar fi Bateria de teste Eurofit3, sau probele fizice de 

evaluare ale elevilor (abdomen, spate, aruncarea mingii de oină, săritura în lungime, alergare 

rezistență (800m fete, 1000m băieți), alergare viteză (50m fete, 100m băieți), precum și teste 

specifice fiecărei ramuri sportive. Analizând bateriile de teste am considerat că acestea nu îmi 

																																																													

3	Bateria de teste Eurofit cuprinde: Testul de echilibru „Flamingo”, Testul „Atinge plăcile”, Testul Îndoirea 

trunchiului înainte din poziția așezat, Testul Săritura în lungime fără elan, Testul Dinamometrie manuală, Testul 

Ridicarea trunchiului din poziția așezat, Testul Menținut în atârnat și Testul Cursa navetă. 
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sunt utile în evaluarea corporalității subiecților mei. Mai mult decât atât, corporalitatea 

actorului se află într-o interdependență cu propria voce, minte și stare emoțională. Actorul nu 

este un simplu executant care are nevoie de exemplu să capete o bună rezistență fizică, 

expresivitatea corporală și emoția fiind calități mai importante decât un corp extrem de bine 

lucrat, asemeni sportivilor de performanță.  

Obiectivele generale ale Cercetării 

 Prin obiectivele pe care le-am stabilit mi-am propus să justific necesitatea realizării 

acestei cercetări. Obiectivele generale ale antrenamentului fizic reprezintă dobândirea de 

abilități precum: forță, agilitate, coordonare, echilibru, flexibilitate, rezistență, încredere în 

propria corporalitate. Pe lângă aceste obiective antrenamentul a mai vizat următoarele:  

- sporirea capacității de expresie corporală; 

- formarea unor calități motrice bazate pe dezvoltarea neuro-musculară; 

- controlul, conștientizarea corpului și a mișcărilor;  

- conștientizarea spațiului în care se desfășoară; 

- conștientizarea prezenței partenerilor de scenă; 

- obținerea deprinderilor și a capacității de adaptare cât mai rapidă a corpului la mișcare; 

- rezistență la efort fizic; 

- obținerea mobilității musculare și articulare și ușurință în efectuarea mișcărilor; 

- adaptabilitate la noi stiluri de mișcări; 

- capacitate de improvizație motrică; 

- dezvoltarea concentrării și a memoriei vizuale; 

- evaluările vor urmări printre altele: dobândirea unei ușurințe în mișcări, a creșterii 

conștientizării corporale, a unei concentrări mărite; 

 

Propuneri 

- Pentru a crește nivelul subiecților de adaptabilitate la spații noi, din când în când 

desfășurarea antrenamentele fizice să-și schimbe locația; 

 

- Pentru dezoltarea capacității de adaptabilitate la noi stiluri coregrafice de lucru sunt 

necesare introducea în pregătirea actorilor de workshop-uri susținute de diferiți 

coregrafi, dansatori, muzicieni și persoane din domeniul teatral;  
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- În cadrul antrenamentului sunt necesare în permanență introducerea de noi exerciții, 

sau crescut gradul de complexitate al exercițiilor deja experimentate. 

 

 Cercetarea a presupus o serie de provocări care au condus la reușite complexe (sau 

nu) în desfășurarea spectacolului. Distribuția care a urcat pe scenă a fost alcătuită din subiecții 

care au reușit să facă față provocărilor și s-au adaptat, și-au adus ajustări comportamentului 

motric și perecepției asupra corporalității umane în general. Cred că dezideratul principal al 

antrenamentului a constat în a-i face să obținuă conștientizarea propriilor corpuri, cu toate 

limitele, posibilitățile și particularitățile lor aflate în stare latentă. Dar pentru a-și depăși 

propriile limite a fost necesar ca mai întâi să-și descopere aceste limite.  

 La începutul conceperii programului de antrenament m-am întrebat dacă exercițiile 

de dans clasic predate și în cadrul universităților de specialitate le vor veni subiecților în 

ajutor pentru obținerea unei mai bune expresivități corporale. Chiar dacă personal cred în 

necesitatea asimilării deprinderilor asimilate în urma exersării exercițiilor specifice dansului 

clasic, am ales să nu le includ în Cercetare. Aceste exerciții percepute în mare parte ca fiind 

plictisitoare, inutile și dificile, dacă sunt învățate și executate cât mai corect au și rolul de a 

oferi viitorului actor o postură scenică adecvată cu care să poată jongla oricând și oricum. Dar 

tocmai pentru că aceste exerciții sunt prezente și în cursurile studenților de actorie, am 

încercat să utilizeze alte modalități de descoperire a posibilităților corporale. 

 La fiecare sesiune de antrenament, subiecții au fost lăsați să încerce, să greșească în 

contexte noi. Să se descopere, să-și exploreze propriile limite. Să gândească și cu trupul în 

același timp în care mintea raționează. Să-și pună întrebări despre ei și depre propriile corpuri, 

despre ceea ce și cât pot ele exprima. Să fie receptivi și inventivi la toate intențiile creative 

care vin din ei. Să-și ajusteze aceste intenții creative la acțiunile colegilor de scenă și la spațiul 

în care se mișcă. Aceste ajustări au presupus desigur o dezvoltare a imaginației, o atenție 

permanentă la ceilalți parteneri, o percepere specială a celorlalți și bineînțeles dobândirea unei 

bune coordonări la nivelul întregului grup. De altfel, coeziunea de grup a fost un palier al 

antrenamentului pe care am pus accentul încă de la început și care ulterior a demonstrat o 

mare importanță în evoluția lor generală. Din păcate, cei care nu au reușit să se integreze, au 

părăsit foarte repede proiectul.  

 În altă ordine de idei, susținerea necesității diversificării antrenamentului și a 

experimentării de stiluri coregrafice diferite (cu coregrafi diferiți) vine din observarea 
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comportamentului subiecților acestei cercetări. Cu toate că antrenamentul și coregrafia 

spectacolului nu a semănat cu nimic altceva din ceea ce eu mai lucrasem cu unii dintre ei, 

subiecții cu care deja avusesem colaborări în anii trecuți au avut o mai mare deschidere spre 

lucrul împreună pentru că îmi cunoșteau stilul de abordare și de lucru. Cred că pentru subiecții 

care nu mai intraseră în contact cu mine a fost greu să asimileze modalitatea și ritmul de 

lucru. 

 Pentru lucrul la spectacol mi s-a părut important să învețe să memoreze și apoi să 

fixeze formele și mișcările pe care singuri le-au creat (în exerciții). Să nu le fie rușine să se 

arate pe ei, ca apoi să reușească să arate stări, trăiri ale personajelor pe scenă, care nu se 

regăsesc neapărat în textul lui Shakespeare. Găsirea unui echilibru între psihicul și corpul lor, 

această conexiune neîntreruptă între minte și corp a reprezentat un prag important de depășit. 

Avem cu toții un corp, dar acesta are individualitatea lui proprie. Tocmai teama de a descoperi 

această individualitate proprie, cu toate posibilitățile (și particularitățile) ei, este bariera pe 

care cei mai mulți actori au tendința de a și-o pune. Un alt aspect important în pregătirea 

spectacolului a constat în pregătirea muzicală (desfășurată cu un profesionist) de care au 

beneficiat subiecții. Astfel am putut corela exercițiile fizice și coregrafiile cu interpretarea 

muzicală.  

 În ajutorul prestației scenice, acest antrenament m-a ajutat să obținut de la subiecți: 

spontaneitate, prezență continuă la acțiunea scenică, expresivitate facială (și corporală) 

conforme situațiilor scenice, depășirea propriilor limite fizice și psihice, ușurință în 

exprimarea cât mai liberă, control asupra propriilor corpuri. Acest model diversificat de 

antrenament, cred cu toată convingerea că poate fi asimilat ca etapă inițială în pregătirea fizică 

a oricărui tânăr actor.        

 Întreaga cercetarea a acestei teze a presupus studierea și descoperirea aspectelor 

teoretice legate de executarea mișcării și a diferitelor elemente susținătoare actului artistic 

scenic. Apoi acest drum sinuos a culminat cu conceperea unui antrenamentul fizic și 

pregătirea pentru spectacolul muzical Romeo și Julieta. Prin acest antrenament mi-am propus:  

- să provoc subiecții la o autoexaminare și la obținerea unui autocontrol corporal, prin 

trezirea curiozității legate de capacitățile lor, 

- aducerea lor în situația de a-și pune întrebări despre ei și despre limitele pe care au 

nevoie să le depășească;  

- să descopere ceva nou despre ei și să caute în permanență soluții;  



17	

	

- să construiască împreună cu ceilalți colegi, să experimenteze împreună situații noi;  

- să aibă curajul de a se implica dezinvolt în situații/sarcini absolut noi;  

- să-și dezvolte capacitatea de a se adapta și de a fi spontani;  

- să uite de ideile preconcepute;  

- să-și exerseze concentrarea și atenția fixate pe activitatea în desfășurare, lăsând în 

afara sălii de lucru toate celelalte gânduri. 

 Sigur că toate aceste obiective au presupus o luptă grea cu propria lor comoditate, 

dezvoltarea empatiei dintre ei (și implicit a spiritului de echipă), un antrenament serios al 

simțurilor și al voinței, și străduința de a se adapta la noi situații și cerințe. Sigură fiind de 

dezinvoltura pe care o vor căpăta pe scenă prin dobândirea unor abilități motrice, am alcătuit 

următorul antrenament fizic, pe care l-am structurat astfel: fiecare întâlnire a însemnat 

executarea unei încălziri, două-trei exercții de stretching, două exerciții izometrice, două 

exerciții de condiție fizică (de obicei unul carte viza lucrarea musculaturii picioarelor și altul 

care viza lucrarea musculaturii de la nivelul trunchiului), două exerciții de respirație, un 

exercițiu ritmic, unul-două exerciții de grup sau individuale. Când timpul ne permitea, 

repetiția se încheia cu un exercițiu de relaxare. 

Exercițiile utilizate în acest model de antrenament au fost o mare parte dintre ele adaptate 

și uneori combinate între ele pentru mărirea gradului de dificultate, și au cuprins astfel: 

1.Încălzire; 2. Exerciții de condiție fizică; 3. Exerciții de respirație; 4. Exerciții de atenție și 

concentrare; 5. Exerciții ritmice; 6. Exerciții cu obiect; 7. Exerciții de teatru-dans; 8. Exerciții 

pentru energie; 9. Exerciții diverse; 10. Exerciții de plasticitate; 11. Exerciții dupa metoda 

Tadashi Suzuki; 12. Exerciții după metoda Wiewpoints; 13. Exerciții de relaxare. 

 Cele cinci anexe din finalul tezei prezintă desene explicite pentru exercițiile de 

stretching și izometrie, și fotografii din timpul atelierelor de lucru, din timpul repetițiilor, a 

spectacolului muzical „Romeo și Julieta” și a trei dintre spectacolele personale de teatru-

dans.  

Concluzia principală a cercetării care a făcut subiectul acestei teze este aceea că 

actorul care dorește să obțină rafinament și exactitate asupra gesticii și a mișcării sale scenice, 

are nevoie să-și educe corpul spre o conștientizare corporală cât mai bună. Printr-un 

antrenament adecvat actorul va obține abilități esențiale în dobândirea expresiei și 

expresivității corporale și își îmbunătățește coordonarea segmentelor corporale, obține o 

creștere a vitezei de reacție și a spontaneității, a forței și a rezistenței fizice, își dezvoltă 

abilitatea de a lucra cu partener și în echipă, învață să se relaxeze, obține o creștere a tonusului 
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muscular, a mobilității articulare și musculare, conștientizează importanța respirației și 

dobândește abilitatea de o utiliza eficient, obține o serie de deprinderi ușoare necesare în 

practica scenică (mers, sărituri ușoare, rostogoliri, diverse alergări și posturi, elemente 

acrobatice cu grad scăzut de dificultate).  

Diversele tehnici corporale, care amplifică forța musculară, mobilitatea, viteza de 

reacție, ritmicitatea, sprijină actorul în descoperirea unui alt fel de corp, diferit de cel cotidian.	

Menținerea în rutina actorului a unui antrenament fizic va conduce în timp la obținerea unei 

unicități motrice adaptată fiecărei situații scenice. Antrenamentul fizic al actorului trebuie să 

fie un proces continuu desfășurat pe parcursul întregii cariere. 
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