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Cuvinte cheie: dimensiune, tehnică, actorie, dans contemporan, masca, regie, 

coregrafie, balet clasic, miscare, Commedia dell’Arte, tipologie, arhetip, improvizatie, 

Realism Psihologic. 

 

 

Capitolul I 

Introducere în concept 

1. Definiția neodimensionalului 

 

Experiența mea personală se împarte în trei direcții: actorie, dans și regie, având în 

vedere faptul că în momentul de față activitatea mea profesională se împarte între jocul 

actoricesc, dans contemporan și regie/coregrafie. 

Neodimensionalul constituie o metodă eclectică de lucru în teatru, neutră, concepută și 

dezvoltată ca urmare a intenției mele de a eficientiza fluxul de lucru, cu scopul de a obține 

rezultate optime. Eclectic, deoarece îmbină trei mari metode, diferite ca stilistică, perioadă de 

timp și proveniență, dar și mod de organizare; neutru, deoarece îmbină și subiectivismul, și 

obiectivismul. Stilul este folosit, în principiu, pentru a îmbunătăți arta actorului și se bazează 

pe trei mari dimensiuni, fiecare dintre acestea cu câte trei subdimensiuni (tehnici), creându-se, 

astfel, o nouă imagine. Coordonarea planurilor psihic, fizic și emoțional într-o înșiruire 

organică, sub forma unei opere de artă, prezentată unui public, necesită răbdare și implicare 

multiplă din partea interpreților care își doresc să lucreze și să descopere acest concept, el 

fiind unul complex, dar care implică și artele adiacente (acestea trebuie să fie bine cunoscute 

și bine executate în practică).  

Prima dimensiune este cea a corpului în spațiul scenic. Aceasta reprezintă totalitatea 

tehnicilor artistice de mișcare utile actorului neodimensional; în funcție de pragmatismul lor, 

în lucrarea de față le-am împărțit în trei mari tehnici:  

1. Dansul contemporan 

2. Baletul clasic 

3. Limbajul corporal (geometrizat) al Commediei dell’Arte 

A doua dimensiune o reprezintă Commedia dell’Arte și tehnicile aferente acesteia: 

1. Lucrul cu masca (Tipologiile Commediei) 

2. Mecanisme comice 
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3. Improvizația 

Dimensiunea nouă (neodimensiunea) se conturează abia în momentul în care cea de-a 

treia dimensiune, și ultima, este pusă în practică, și se referă la gândirea analitică provenită 

din Realismul Psihologic; această dimensiune, bazată pe tehnica „bumerang”, face legătura 

dintre interpreți (actori / dansatori) și coordonatori (regizori / coregrafi). Tehnica „bumerang” 

este un concept readus în prim-plan de mine, pentru a defini comutarea dintre actor și ochiul 

obiectiv – regizor, coregraf, fiind o tehnică actoricească, ea constituind un suport în tehnica și 

Arta Actorului. 

 

2. (Ne)Delimitările neodimensionalului 

 

În urma acestui stil de lucru în teatru, în care am îndeplinit atât funcția regizorului-

coregraf, cât și a actorului-dansator, am ajuns la concluzia că amalgamul artistic poate avea o 

mișcare convergentă și poate căpăta sens teatral. 

În acest subcapitol este necesară o scurtă reiterare a Realismului Psihologic al lui 

Konstantin Sergheevici Stanislavski, Bertolt Brecht și Jerzy Grotowski, spre a pregăti terenul 

gândirii actorului descris în această lucrare și înainte de a aduce îmbunătățiri metodei. Cele 

trei mari personalități care au marcat lumea teatrului încercau să rezolve problema dublei 

conștiințe pe care actorul desăvârșit ar trebui să o aibă, deși aveau stiluri de joc și moduri de 

abordare a situației scenice relativ diferite. Făcând un raport al metodelor celor trei entități, 

observăm câteva structuri comune, dar cu valențe diferite: „modelul interior”, credibilitatea 

expresiei, repetabilitatea, spontaneitatea, creativitatea și imaginația.  

Pentru a concretiza dimensiunea Realismului Psihologic, ne-am bazat pe trăsăturile 

deja enunțate cărora le-am adus adiții raportate la vremurile și situațiile actuale. 

 

Tehnica bumerang  

 

Constituie o tehnică pe care am conștientizat-o în urma practicii și a asimilării teoriei 

ce ține de Arta Actorului, prin care actorul, pentru a optimiza actul actoricesc, devine regizor 

și / sau coregraf chiar și pentru câteva momente, în timpul lucrului practic. 

Ca un prim nivel de înțelegere a sistemului bumerang vom exemplifica la nivel de 

schiță: 
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ACTOR -> REGIZOR -> ACTOR 

 

 

 

 

3. Dimensiunea măștii 

 

Am intitulat acest capitol „Dimensiunea măștii” deoarece masca constituie laitmotivul 

Commediei dell’Arte. Ne vom raporta în primul rând la măștile Commediei dell’Arte, utile și 

funcționale în demersul unui actor de tip neodimensional. O analiză mult mai minuțioasă va fi 

regăsită și aprofundată în capitolele următoare și se referă atât la cele trei tehnici ale 

conceptului de Commedia dell’Arte, cât și la importanța măștilor cu toate utilitățile și 

avantajele lor, sub coordonarea atentă a artistului interpret care o poartă sau joacă. 

Dimensiunea măștii este proiectată, în primul rând, de către actorul iscusit care știe, prin 

măsură potrivită, să poarte / joace masca, aceasta devenind vie sub aspectul personajului, dar 

și să creeze publicului această nouă dimensiune, a atmosferei spectacolului desăvârșit, prin 

intermediul măștii purtate. 

În primul rând, clasific dimensiunea măștii din două puncte diferite care constituie o 

bună susținere a ceea ce urmează să dezvolt și să explic în următoarele două dimensiuni 

existente: cea a corpului în spațiu scenic și cea a regizorului / coregrafului (metoda bumerang).  

Dimensiunea măștii este împărțită în două perspective diferite: cea din care actorul 

formează dimensiunea metafizică (prin intermediul măștii) și percepția publicului asupra ei, 

cel care asistă detașat la transformarea universului neodimensional, cu privire la ceea ce se 

întâmplă pe scenă ca rezultat al jocului actoricesc.  

Așadar, masca, fiind un portal dintre două lumi, prezintă două fețe: cea a lumii fizice 

(lumea din fața măștii) – care se referă la concretețea spațiului scenic – și cea a lumii 

metafizice (cea din spatele măștii) – care se referă la propagarea informațiilor, a emoțiilor sau 

a transei create prin intermediul jocului actoricesc și al spectacolului, pe care publicul nu o 

poate explica printr-un tip de gândire analitică, ci mai degrabă la nivel senzorial. 

 

Dimensiunea corpului în spațiul scenic 

 

Conștientizarea măștii în mișcare, precum și în spațiul de joc, este necesară deoarece 

în momentul în care interpretul își dă jos masca universul acestuia se schimbă radical. Cu cât 
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te obișnuiești mai mult cu datele măștii (greutatea acesteia, delimitarea decupajelor, 

vizibilitatea redusă), cu atât mai mult diferența dintre dimensiunea creată de mască, prin ochii 

interpretului, și revenirea în planul fizic va fi mai surprinzătoare. 

 

Dimensiunea regizorală / coregrafică (conceptul bumerang) 

 

Cea de-a treia dimensiune, la fel de importantă ca cele două dimensiuni existente (cea 

a măștii și cea a corpului în spațiul scenic), prin care acestea devin un tot unitar, este cea 

regizorală / coregrafică (ochiul obiectiv). Se referă la coordonatorii actului artistic: funcția 

regizorală și cea coregrafică din punctul de vedere al actorului. În momentul în care se 

detașează de actul artistic (trecerea de la subiectivism la obiectivism), actorul ajunge să 

înțeleagă mai bine poziționarea temporo-spațială a personajului, raportarea lui față de partener 

sau elemente de decor, conștientizarea unghiului potrivit în funcție de poziționarea publicului.  

Interpretul, conform acestei direcții, reușind să înțeleagă modul de lucru al unui 

regizor sau al unui coregraf, va dezvolta construcția personajelor în același fel ca până acum, 

dar va avea un nou unghi de vedere (ochiul obiectiv), care în anumite momente va schimba 

parcursul fizic sau psihologic al personajului în spectacol. 

 

4. Actorul Neodimensional versus Actorul standard 

 

Pentru a putea susține această comparație, am adus în discuție, prin tehnica flashback-

ului, diverse teorii despre cum ar trebui să fie un actor. Cronologic vorbind, de la Denis 

Diderot la Meyerhold, Stanislavski și Grotowski, toți au încercat să-și aducă aportul teoretic, 

rezultat din practica individuală, la ceea ce înseamnă un actor desăvârșit, care în cazul lucrării 

de față este actorul standard. Am spus standard deoarece tehnicile lor, deși sunt încă viabile, 

au necesitat adiții importante raportate la prezent, ele constituind baze solide în construcția 

actorului neodimensional.  

 

Tehnici artistice care stau la baza metodei actorului neodimensional 

 

Prima tehnică artistică este Commedia dell’Arte și consider că pentru formarea 

profesională a unui actor neodimensional este nevoie ca acesta să controleze în amănunt stilul 
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dell’Arte. Am împărțit acest stil în patru categorii principale: masca, tipologiile, improvizația 

și comicul.  

A doua tehnică o constituie arta dansului, constituită din două ramuri: limbajul 

corporal strict și stilizarea biomecanicii aparținând Commediei dell’Arte, exprimând un corp 

grațios, cu o plastică bine controlată, conținând o baza tehnică și o rigoare impecabile. 

Cea de-a treia tehnică, și ultima, este bine-cunoscuta tehnică a Realismului Psihologic 

(baza construcției actorului neodimensional).  

Pe baza acestor tehnici am trasat câteva paralele între actorul standard și actorul 

neodimensional.  

 

5. Filozofia conceptuală și originile acesteia 

 

Așadar, în acest capitol voi prezenta personajele „fantastico-realiste” ale Commediei 

dell’Arte, subliniind cum scena este singurul loc în care conflictul și forțele în opoziție se 

întâlnesc în armonie și colaborare, atunci când criteriile anterior menționate în lucrare sunt 

întrunite. Lucrarea de față își propune să cerceteze metodologia pe care un actor o poate urma 

în calea de a deveni profesionist, folosind mijloacele și tehnicile specifice Commediei 

dell’Arte. 

 

Masca demască actorul 

 

Masca permite actorului să se transforme, să fie altcineva, secret pe care îl căutam de 

fiecare dată în teatru, și anume, cum să faci să devii personajul pe care îl joci. Masca ajută 

actorul să își conștientizeze corpul, ajută actorul să se metamorfozeze, să descopere personaje 

pe care nici nu le visa, personaje care zac în interiorul acestuia sub formă arhetipală.  

 

 

Capitolul II 

Commedia dell’Arte 

 

1. Este Commedia dell’Arte pe moarte? 
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Acest subcapitol propune o analiză detaliată a Commediei dell’Arte ca primă formă de 

teatru profesionist. Voi analiza mijloacele esențiale de expresie (personajele, masca, comicul, 

improvizația) ale acestui gen de teatru ca fiind metode fundamentale în dezvoltarea noului 

actor de teatru, actorul neodimensional, acesta urcând pe scara evolutiv teatrală, depășind 

formele singulare de manifestare și organizare. Commedia dell’Arte, conform cu originalul 

care vine din limba italiană, înseamnă „comedia artiștilor”. Este o primă formă profesionistă a 

teatrului de improvizație. 

 

Originea măștii 

 

Masca este un obiect mistic, enigmatic, creator de stări și de iluzii care prezintă 

privitorului, dar și purtătorului măștii dimensiuni misterioase și lumi necunoscute. Masca este 

un obiect conceput de către om încă din cele mai vechi timpuri, prin intermediul căruia omul 

a încercat să devină altceva, altcineva. Masca este o figură, un chip, o față falsă, un machiaj, 

un mulaj făcut din stofă, carton, lemn sau alte materiale și reprezintă o ființă, un animal 

umanizat, un erou, o ființă supranaturală, un demon sau un zeu, în funcție de purtătorul ei pe 

parcursul diferitelor sărbători și obiceiuri cu scopul dedublării. 

 

2. Tipologiile măștilor Commediei 

 

În acest subcapitol am evidențiat analogia dintre anumite trăsături fizice aparținând 

măștilor Commediei și caracteristicile psihologice reprezentative ale vremurilor respective 

care au rămas valabile și în prezent. De exemplu, o frunte lată poate reprezenta un intelect 

dezvoltat sau un nas coroiat poate indica predispoziția spre avariție ș.a.m.d. 

 

3. Măștile Commediei dell’Arte 

 

Am enumerat și descris din punct de vedere fizic personajele principale ale 

Commediei, reliefând costumele și măștile lor, acestea fiind patognomonice deviațiilor 

comportamentale și de caracter. Astfel, îi avem pe: Pantalone, Dottore, Brighella, Arlecchino, 

Pulcinella, Capitano, Colombina, Trivelino, Scaramuccia, Coviello, Tartaglia, Truffaldino și 

Îndrăgostiții.  

 

4. Comicul 
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Înțelegând de ce Commedia dell’Arte este o metodă completă de studiu a Artei 

Actorului, este necesar să vorbim despre una dintre particularitățile ei cele mai importante, 

comicul. Comicul poate să fie de tip grosolan, fin, subtil, burlesc, grotesc, satiric, cum de 

altfel și ironia, autoironia, cinismul, sarcasmul pot face parte din aceeași sferă comică, dar cu 

valențe și contrapuncte dramatice. 

 

5. Tipuri de comic 

 

După subcapitolul comic, am considerat necesară enumerarea și descrierea 

principalelor tipuri de comic, dar și mijloace de comunicare ale acestuia: comicul de limbaj 

corporal, comicul vizual, comicul de situație, comicul de nume și comicul de limbaj.  

 

6. Commedia dell’Arte – element al emergenței actorului neodimensional 

 

După cum spune numele, acest capitol vine cu argumente pro alegerii Commediei 

dell’Arte ca fiind una dintre sursele de inspirație în construcția actorului neodimensional.  

 

7. Liniile măștii Commediei și liniile măștii invizibile 

 

Ca apertură pentru acest subcapitol am inserat o analiză a cornului lui Arlecchino, 

acesta fiind un laitmotiv puternic în Commedia. Ultimul subcapitol al Commediei 

intenționează și reușește să facă legătura cu următorul capitol, „Arhetipologiile”, disecând 

măștile personajelor dell’Arte și explicând în amănunt complexul psihologic care stă la baza 

fiecăruia.  

 

Capitolul III  

„Arhetipologiile” 

 

1. Conceptul de arhetip la C.G. Jung 
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În 1919, Carl Gustav Jung a reintrodus arhetipul în discuții și în investigarea 

personalității umane. Toate mitologiile, toate temele uimitoare sau fantastice, fiecare dintre 

aceste componente ale experienței noastre agregate sunt exemple primordiale ale 

personalității. Ea concentrează, în general, metode comportamentale umane în imagini și 

desene recognoscibile, concentrând ferm aspectul trăsăturilor comune în interiorul cronicilor 

noastre umane. Cercetarea de față se bazează pe teorii ce pot fi demonstrate empiric numai 

prin aplicarea în actul creativ, nu științific. Considerațiile psihanalistului referitoare la psihicul 

uman și arhetipuri sunt asimilate în lucrare cu scop creativ și constructiv; am apelat la aceste 

repere (arhetipurile jungiene) pentru a deconstrui personajele dell’Arte și a reconstrui actorul 

neodimensional.  

 

2. Arhetipurile lui Jung 

 

Sinele, Anima, Animus, Umbra, Persona, Tatăl, Mama, Copilul, Bătrânul Înțelept, 

Eroul, Bufonul sunt arhetipurile descrise de Jung la care am „apelat” pentru a-mi expune 

punctul de vedere și cărora le-am făcut o prezentare succintă în capitolul de față.  

 

3. Rezultantele vectorilor principali: arhetipuri jungiene și  

tipologiile Commediei dell’Arte 

 

Am folosit termenul „rezultantă”, provenit din fizică și care înseamnă suma vectorială 

a mai multor forțe date; în cazul de față este vorba despre două tipuri de forțe: arhetipurile 

jungiene și tipologiile Commediei, ele rezultând „Arhetipologiile”. În urma documentației 

profesionale și personale, am trasat această rezultantă a celor două tipuri de forțe: Sinele și 

Eul, Animus/Anima și Îndrăgostiții, Umbra și Vrăjitoarea, Persona și măștile Commediei, 

Tatăl și Dottore, Mama și Colombina, Copilul și Arlecchino, Bătrânii și Vecchi, Eroul și 

Capitano, Bufonii și Zanni.  

 

 

Capitolul IV 

Neodimensiunea corporală 

 

1. Gestul 
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Reprezintă conlucrarea unor grupe de mușchi pentru a transmite un mesaj trimis de 

către creier corpului. Până la apariția scrisului, adică în preistorie, el reprezenta principala 

formă de comunicare, care persistă până și în zilele noastre. Este un act, aparent primitiv, dar 

care poate transmite o informație recepționată mult mai profund de către receptor; ca instanțe 

ale comunicării avem: Mesaj (Informație), Emițător, Canal de Comunicare și Receptor. 

 

2. Mișcarea 

 

Mișcarea fizică, precum și toate aspectele care țin de mișcarea corpului sunt extrem de 

benefice pentru toate sistemele organismului. În momentul în care individul / performerul 

execută o serie de mișcări fizice uzuale sau o încălzire corporală obligatorie și premergătoare 

repetiției, face ca, din perspectiva biocineticii, corpul să iasă din starea de imobilitate și să se 

activeze într-un mod benefic, în sensul conștientizării întregului sistem anatomic, declanșând 

eustresul (stresul „pozitiv”). Fizica a preluat și a dus mai departe studiul mișcării, împărțind-o 

în mai multe tipuri, acestea oglindindu-se puternic și în activitatea coregrafică. Așadar, se 

descriu: mișcarea armonică simplă, liniară, reciprocă, aleatorie, browniană, circulară, rotativă, 

curbilinie, mutarea prin mișcare, oscilație, vibratorie, mișcări combinate, mișcarea 

proiectilelor.  

  

3. Acțiunea scenică 

 

În funcție de metodologia de predare în facultățile de profil, se dezbate intens 

importanța acesteia, care este strâns legată de felul în care actorul își desenează firul 

caracterului interpretat, având o însemnătate extrem de importantă într-un spectacol de teatru 

sau de dans. Acțiuni: deplasare în spațiul de joc, întoarcere 360 de grade, deschidere, 

închidere, imobilizare, săritură, cădere, transfer centru de echilibru, răsucire parțială, 

dezechilibru. Este foarte posibil ca actorul-dansator să se metamorfozeze pe scenă în copac, 

animal sau obiect, și așa noi observăm o anumită calitate a mișcării; în funcție de text și de 

structura dramaturgică sau de datele și informațiile pe care le avem din textul pe care se 

lucrează sau chiar tema de cercetare, acesta poate urma scenarii diferite, cum ar fi un arbust în 

bătaia unui vânt lin de primăvară sau să surprindă în corp mișcarea unui copac bătrân în 

momentul prăbușirii sale, un copac înghețat în bătaia unui ger năprasnic.  
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4. Dansul 

 

Dansul este o artă, o stare de spirit, un ritual, o multitudine de mișcări mai mult sau 

mai puțin ritmate, prin care omul a simțit nevoia să se exteriorizeze sau să se exprime, din 

cele mai îndepărtate vremuri sub diferite feluri și pentru diverse scopuri. Acest mijloc artistic 

transmite un mesaj, o stare, o emoție sau o poveste, fie concretă sau abstractă, desfășurată, cel 

mai frecvent, pe un suport muzical. Dansul poate avea diferite funcții, cum ar fi funcția 

mistică, pe care o descoperim în dansul ritualic / religios / războinic, sau o funcție artistică, 

unde reamintim de balet, dans contemporan sau dansul sportiv, ori poate avea o funcție cu un 

caracter adresat divertismentului. Pentru a observa fluctuațiile formelor dansului de-a lungul 

timpului, am făcut o mică incursiune în istoria dansului. 

 

5. Fundamentul anatomic 

 

Înainte de a începe descrierea efectivă a exercițiilor, am făcut o trecere prin câteva 

noțiuni fundamentale de anatomie, care ne vor ușura orientarea în spațiul scenic și vor duce la 

o mai bună execuție a mișcărilor. În acest fel ne asigurăm că fluxul de informație este 

bidirecțional, atât pentru instructor / coregraf, cât și pentru executant / interpret, rezultând o 

fluiditate și acuratețe a mișcărilor. Implicit, am ținut să menționez și structurile anatomice 

mari (vase de sânge mari, organe importante) care intră în alcătuirea segmentelor corporale de 

bază și dacă sunt protejate de „scuturi” musculare sau osoase (din motive de siguranță), 

deoarece atunci când are loc mișcarea, implicit și încălzirea, nu trebuie să uităm că acestea 

trebuie să fie executate cu grijă și concentrare; în caz contrar, anumite accidente pot surveni și 

aceste structuri pot fi afectate.  

 

 

6. Antrenamentul actorului neodimensional  

 

Corpul este instrumentul de bază al actorului, care trebuie acordat în permanență 

asemeni unui instrument muzical, în ideea în care, atât pe parcursul repetițiilor, pe termen 

scurt, cât și pe parcursul vieții artistice, el trebuie să treacă prin foarte multe transformări și 

etape. 

În spațiul scenic, corpul actorului neodimensional are următoarele proprietăți:  
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a. izolarea lui în relație cu spațiul și dimensiunile acestuia sau izolarea unui 

singur membru în relație cu celelalte segmente corporale  

b. mișcările repetitive ca sursă de limbaj comic corporal și nu numai  

c. dialog fizic prin atingere / contact fizic / prize / contact improvisation  

d. expunerea acestuia în spațiul scenic / poziții de deschidere / dimensiune și 

conștientizare a întregului ansamblu  

e. ascunderea lui în spațiul scenic / poziții de închidere / dimensiune de 

introvertire  

f. impulsul care inițiază o mișcare / emergența mișcării datorate stimulilor 

neuronali / centrul motor care îl conduce prin spațiu  

g. a stopa o mișcare inițiată / implozie energetică în colaborare cu gândul  

h. repaosul / stop / contrapunct indispensabil alăturat oricărui tip de structură 

Timpul pe care îl petreci lucrând cu propriul corp, prin exerciții specifice, poate fi 

împărțit în două categorii de timp: 

 1. Timpul fizic, în care lucrezi la procesul de încălzire a corpului pentru a-l pune în 

mișcare, în așa fel încât creierul să fie oxigenat și comenzile date către corp să fie prompte și 

eficiente, datorită limpezirii sistemului nervos.  

2. Timpul psihologic, în care nu numai că imaginar proiectezi personajul pe care 

urmează să îl interpretezi, dar totodată el mai are și o subfuncție, aceea de coordonare a 

sistemului psihofizic.  

Prin urmare, ca prim pas spre descoperirea structurii fiziologice, dar și a personajului, 

propun un set de exerciții:  

a) Fizice (practice – corporale) 

b) Psihologice (lucrul cu imaginația – brainstorming)  

c) Coordonare între cele două (relația corp-minte, simțire-gândire, rezultând 

calitatea mișcării și motivația acesteia) 

Al doilea set, la fel de important, dar mult mai tehnic decât primul, este antrenamentul 

fizic dublat de antrenamentul aparatului fonorespirator. 

Antrenamentul aparatului fonorespirator se împarte în patru mari categorii: 

I. Dicție  

II. Impostație 

III. Respirație 

IV. Rezonatori 
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Spre deosebire de împărțirea clasică anatomică a segmentelor corpului uman, am 

descris patru segmente principale din punctul de vedere al antrenamentului actorului 

neodimensional (baza fiind cea anatomică, desigur): segmentul I – cap și gât, segmentul II – 

cavitate toracică și centura scapulară, segmentul III – cavitate abdominală și cavitate pelviană 

și segmentul IV – membre superioare și membre inferioare. 

Cele patru subcategorii ale registrelor sonore sunt: 

a. Voce groasă / profundă 

b. Voce „de piept” / naturală 

c. Voce nazală / înfundată 

d. Voce „de cap” / ascuțită 

Prin urmare ,avem:  

 Dottore / Capitano – voce groasă, registru grav 

 Colombina / Arlecchino – voce „de piept”, registru normal (cu variații) 

 Amorez / Amoreza – voce nazală, registru buco-nazal 

 Pantalone / Pulcinella – voce „de cap”, registru acut 

 

7. Ritmul 

 

În cercetarea de față, ritmul este vital, deoarece teatrul, comedia cu toate stilurile și 

aspectele ei, dansul contemporan, teatrul fizic, Commedia dell’Arte și nu numai înseamnă 

ritm și tot ce se poate încadra în conceptul de mișcare prestabilită în structura conceptului 

artistic. Este una dintre uneltele indispensabile cu ajutorul căreia un artist își creează opera 

artistică. Ritmul se regăsește în fiecare artă în parte, în diferite feluri și forme, vizuale și 

sonore, cromatice etc. Pe plan teatral, există multe tipuri de ritmuri, printre care ritmul 

dramaturgic impus de autorul piesei, tempoul pe care un dansator trebuie să-l respecte cu 

foarte mare atenție pe parcursul dansului, ritmul unui spectacol, al unui actor, fie că e vorba 

de cel interior sau exterior ș.a.m.d.  

 

8. Concentrarea 

 

Concentrarea reprezintă una dintre instanțele principale ale gândirii analitice, care 

împreună cu gândirea creativă formează un mijloc eficient de elaborare în domeniul artelor 

spectacolului de teatru, și nu numai. Una dintre cele mai frecvente întrebări în munca și 

căutările personale ale actorului, în ceea ce privește dinamismul unei scene sau al unui 
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personaj, este: „Cum coordonez timpul și ritmul scenic (elementele fictive) cu timpul și ritmul 

unei scene (elementele reale)?”, sau, altfel spus: „Când trebuie rupt, accelerat sau încetinit 

ritmul?”  

 

9. Atenția distributivă. Parametrii de funcționare 

 

Atenția distributivă înseamnă capacitatea de a fi atent în mai multe părți în același 

timp, aceasta fiind distribuită în mod egal la factorii externi cu care actorul intră în contact. 

Acesta trebuie să fie extrem de bine concentrat pentru a-și putea dispersa atenția. Să fie „viu” 

pe scenă și să reacționeze la acești stimuli, conștientizând spațiul scenic cu toate tipurile de 

atenție aferente. Consider că atenția se bazează pe fixarea centrului gândirii de un reper și 

acest lucru face ca interpretul să fie concentrat și să observe orice stimul care interferează cu 

structura prestabilită. Aceasta presupune să fii relaxat pe scenă și să asculți, să vezi și să simți, 

lucruri deloc simple în contextul unui spectacol în derulare. Cele cinci elemente constitutive 

ale atenției distributive sunt: textul, spațiul (eclerajul), atenția la partener, atenția asupra 

corpului și atenția la public.  

 

10. Gândirea creativă. Imaginația 

 

Gândirea creativă reprezintă o modalitate de a crea ceva, prin perspectiva subiectivă, 

în scop inovator, sau a privi anumite probleme / situații dintr-un punct de vedere nou, diferit 

convențiilor prestabilite. Acest tip de gândire este cel mai adesea întâlnit în cazul artiștilor, 

creatorilor de universuri noi.   

 

11. Stadiile gândirii creative în corp 

 

Un stadiu pe care actorul trebuie să îl străbată în momentul în care acționează pe scenă 

prin intermediul corpului este, înainte de toate, un corp bine încălzit, astfel excluzând 

posibilitatea unei accidentări sau a blocajelor musculare. În continuarea acestei încălziri, 

primul impuls pornește de la gând și datele scenice care pun corpul în mișcare printr-o căutare 

diferită față de cea normală de tip realist-psihologizat.  

Un al doilea stadiu al gândirii creative este efortul pe care artistul îl depune, ceea ce 

presupune o muncă permanentă cu propriul instrument. Pentru evitarea blocajelor mai sus 



17 
 

menționate, truda actorului este de două tipuri: cea intelectuală, documentarea cât mai 

amănunțită a universului personajului, a proiecțiilor și a soluțiilor imaginare la nivel teoretic, 

și cea fizică, a căutărilor și a modului de abordare la nivel practic. Aceste două tipuri de efort 

se împletesc în mod organic depinzând unul de celălalt, obligând interpretul să-și 

materializeze gândurile și creativitatea.  

Al treilea stadiu ar fi măsura, care depinde foarte mult de răbdarea cu care mișcarea 

scenică este construită, lăsând corpul în libertatea creatoare a formelor și a lumii gestuale 

folosite, forma trebuind să fie umplută de fiecare dată, însuflețită de către artist.  

Cel de-al patrulea stadiu este curățarea detaliilor în momentul în care actul artistic este 

aproape complet. Retușarea mișcărilor până la cele mai mici detalii, motivarea tuturor 

intențiilor corporale pentru a obține o logică ritmică desăvârșită, un ritm bine structurat care 

să mențină suspansul și în același timp să stârnească curiozitatea publicului și, nu în ultimul 

rând, reacțiile pe care publicul le așteaptă generează împlinirea construcției rolului, în așa fel 

încât cele patru stadii mai sus menționate fuzionează și se susțin reciproc, funcționând astfel 

într-o manieră simbiotică.  

 

 

Capitolul V 

Măștile contemporane și plasarea lor pe linia evolutivă 

 

1. Care sunt măștile secolelor XX și XXI? 

 

În acest capitol voi descrie evoluția sau involuția măștii, începând cu perioada 

renascentistă până la începutul secolului XX. Pentru a marca trecerea de la Commedia la 

teatrul modern, am făcut o paralelă între stilurile a doi autori italieni din perioada 

postrenascentistă: Goldoni (promova eliminarea fizică a măștilor și renunțarea la natura 

improvizatorică a Commediei) și Gozzi (era adeptul stilului calofil datorită interesului său 

special orientat către elementele fantastice și, implicit, măști fabuloase). Evoluția societății 

decide de cele mai multe ori și evoluția artei dramatice, dar prima schimbare majoră care a 

avut loc la începutul sec. XX în ceea ce privește importanța, evoluția și inflexiunea măștii, 

este apariția filmului. Filmul este considerat mult mai spectaculos decât teatrul, din anumite 

puncte de vedere, iar acest lucru a determinat audiența din perioada pre-cinema, amatoare de 

spectacole de teatru, operă, balet, să le înlocuiască în timp pe acestea în favoarea peliculelor. 

Revin la tema subcapitolului de față, pentru a putea clarifica o serie de măști cu diferite 
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influențe, dar și tipologii celebre, care a rămas de-a lungul istoriei în inconștientul colectiv: 

Superman, Shrek, Frankenstein, Yoda, Făt Frumos, Che Guevara, Salvador Dali etc. 

 

2. Promovarea măștii în diverse medii ca reflexie a societății actuale 

 

Categoriile enumerate mai sus au o relevanță importantă în ceea ce privește obiectul 

mască în sec. XX și XXI, dar conțin totodată alte tipuri de măști (psihologice), pe care le vom 

enumera în continuare. Consider că într-o categorisire a măștilor contemporaneității avem 

multiple elemente. Aici mă refer la obiectul masca, actual și modern, dar bineînțeles sub altă 

formă, înfățișare, datorită evoluției filmului sau a tehnologiei, depărtându-se de trăsăturile 

măștilor clasice sau ale Commediei dell’Arte, pe alocuri cu mici „împrumuturi” ale acestora, 

stilizate însă și utilizate cu alte scopuri sau abordând teme diverse. Astfel, avem: masca 

concepută din machiaj, plus mimică sau grimasă și masca „efecte speciale”. 

 

Concluzii 

TEHNICA JOCULUI CU MASCA ÎN  

ARTA ACTORULUI Neodimensional 

(Dimensiunea Commediei dell’Arte) 

 

Commedia dell’Arte are valoare și astăzi, pentru că se adaptează la tendințe și la 

cerințe, indiferent de stilul în care este montat un astfel de spectacol. Spiritul Commediei se 

regăsește, în prezent, în aproape fiecare piesă sau formă de teatru, desigur, sub diferite 

înfățișări și abordări. 

 

De ce Commedia este și dans contemporan ? 

 

Dansul contemporan reprezintă fizicație, tehnică, control, metamorfozare, acrobație, 

limbaj corporal comic. 

 

De ce Commedia dell’Arte este teatru realist psihologic? 

 



19 
 

Dacă ar trebui să demonstrez faptul că Realismul Psihologic este același lucru cu 

Commedia dell’Arte, cu siguranță ar fi o contradicție majoră, deși cel de-al doilea concept îl 

implică pe primul. Actorul neodimensional trebuie să joace cu aceeași implicare emoțională și 

în forma fizică, dar și verosimilitate, dezvoltându-se o latură considerabilă a Realismului 

Psihologic. 

 

De ce este Commedia dell’Arte este și musical? 

 

Ideea de actor multifuncțional este adusă în discuție din nou prin prisma faptului că un 

actor de musical este acel tip de actor rar întâlnit care cântă, dansează și joacă în egală 

măsură. Reprezentarea scenelor în Commedia avea în desfășurare atât momente muzicale, cu 

sau fără instrumente, cât și structuri bazate pe fizicație (dans sau mișcare scenică), actorii 

având obligația de a compila actoria cu coregrafia și cu muzica (voce / instrument). 

 

De ce actorul Commediei este un dramaturg / poet contemporan ? 

 

Puținele scrieri și documente rămase din acea vreme sunt dovada faptului că actorul 

renascentist era obligat să-și compună singur seturile de lazzi-uri (în engleză, gags). În ceea ce 

privește textul, în acele vremuri erau dezvoltate, din punct de vedere dramaturgic, mai multe 

direcții contextuale. Aceste direcții sunt constituite din monologurile dramatice / comice / de 

forță, jocurile de cuvinte, poezii compuse în funcție de cerințe și necesități; comedianții artiști 

construiau canavaua (aceasta fiind dovada faptului că aveau în același timp și rol de 

dramaturg). Nu în ultimul rând, trebuie reamintit faptul că acest stil de teatru are la bază 

improvizația, aceasta fiind o latură indispensabilă din acest ansamblu. 

 

De ce actorul Commediei este regizor sau coregraf ? 

 

Așa cum am specificat în rândurile anterioare, actorul Commediei dell’Arte are multe 

asemănări cu actorul neodimensional chiar dacă acesta din urmă are trei direcții (dimensiuni) 

concrete de analiză. Una dintre dimensiunile concrete ce întărește metoda realismului 

psihologic este cea a perspectivei obiective de a analiza actul dramatic. Ochiul exterior face 

diferența în mediul actual teatral și este o dimensiune prin care regizorul devine detașat, dar și 

implicat în același timp în procesul de lucru (metoda bumerang). 
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Neodimensionalitatea se referă la actorul transformabil, muabil din punctul de vedere 

al interpretării rolurilor variate, care își va dedica timp nu doar studiului textual, ci și mintal și 

fizic. Apelând la tehnica bumerang, își va observa propriile deficite profesionale și le va 

corecta, crescând credibilitatea actului teatral prin exersarea zilnică a situațiilor posibile și 

studiul psihologic al personajului. Va fi persuasiv în obținerea mișcărilor dificile cu o 

acuratețe cât mai mare și va exersa studiul măștii, pentru că îi va înțelege importanța și 

puterea, chiar dacă o va folosi destul de rar. În urma studiului, a interpretării (măcar ca 

exercițiu) a personajelor Commediei dell’Arte și asimilării psihologiei jungiene ce stă la baza 

acestora, va crea cu ușurință un „model interior”. Va pune pasiune în toate acestea și va 

excela în Arta Actorului. Va crea o dimensiune nouă în teatru: cea a actului actoricesc din 

care va rezulta iluzia teatrală desăvârșită. Neodimensiunea.  
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