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Arta teatrului, de-a lungul timpului, a parcurs un traseu de evoluție și transformare pentru a 

întâlni nevoia umanului. Societatea și-a schimbat treptat regulile de funcționare. Acest fapt a 

determinat metamorfozarea manifestărilor teatrale în vederea continuării procesului propus de 

ordinea socială și politică sau, dimpotrivă, pentru a se îndepărta de aceste reguli impuse. Artistul a 

fost mereu privit ca cel care are curajul să elimine regula, să se împotrivească conceptelor guvernate 

de canonul lui trebuie. Atitudinea față de arta teatrală s-a transformat de-a lungul secolelor și odată 

cu aceasta s-au modificat și spațiile de joc și puterea de influență a artei dramatice în lume. Corpul 

actorului a rămas o constantă în ciuda schimbărilor petrecute, doar percepția asupra acestuia s-a 

modificat. Acest lucru oferă cercetătorului teatral și artistului contemporan posibilitatea de a studia 

raportul dintre corpul actorului și lume în vederea formulării unui antrenament adecvat situației și 

funcției artei teatrului al secolului XXI. Individul funcționează pe baza conexiunilor dintre sisteme, 

asemenea unui mecanism. În studiul dinamicii umane se produce o intersecție în analiza sistemelor 

psiho-fizice. Acest fenomen determină o abordare interdisciplinară în cercetarea corpului actorului 

considerat instrument de lucru în formarea acestuia. În cercetarea de față se propune analiza 

domeniilor din zona antropologiei, arhitecturii și a științelor cognitive în legătură directă cu 

noțiunea de corp creator, cu scopul de a formula o metodologie de lucru care are drept obiectiv 

principal formarea și antrenarea actorului universal.  

Tehnicile referitoare la dezvoltarea aptitudinilor specifice ale studenților/actorilor, care 

recurg la corp drept resort, cum este cea  bazată pe somatica individuală
1
, au fost formulate de mult 

timp în instituțiile și centrele de cercetare teatrală din lume
2
. Studiul artei actorului implică 

investigarea atentă și aplicată a comportamentului uman. Desmond Morris susține: „Ca specie, 

putem fi evoluați tehnic și filosofic, dar nu ne-am pierdut specificul animal - cel de a fi activ din 

punct de vedere fizic”
3
. El analizează în detaliu evoluția speciei umane pornind de la investigarea 

modului în care omul acționează. Morris depistează în fiecare acțiune corporală o secvență 

repetitivă (postură – mișcare) și un șablon caracteristic fiecărei unități corporale dinamice numită 

fixed action pattern, în traducere tipar al acțiunilor fizice. Corpul uman, creat cu milioane de ani în 

urmă și-a dezvoltat șabloane de mișcare. Analiza acestora atât din punct de vedere istoric, 

antropologic, cât și științific îl ajută pe actor să înțeleagă comportamentul uman. Cunoașterea 

modului în care individul acționează, procesul de transformare al gestului în acțiune și apoi în 

                                                 
1
 Martha Eddy, „A brief history of somatic practices and dance: historical development of the field of somatic education 

and its relationship to dance”, Journal of Dance & Somatic Practices, vol. 1, 2009. 
2
  Printre care se amintesc: American Society for the Alexander Tehnique, L`Ecole Internationale de Theatre „Jaques 

Lecoq”, Bologne-Billancourt Ecole- școală fondată de Etienne Decroux (studentul lui Charles Dullin la Ecole du Vieux-

Colombier, condusă de Jacques Copeau care a inițiat tehnica numită Corporeal Mime), SITI Company New York, 

fondată de Anne Bogart și Tadashi Suzuki, SCOT (The Suzuki Company of Toga, Japan), The Actors Movement 

Studio, înființată de Loyd Williamson (actor și pedagog care a studiat cu Michael Howard și Sanford Meisner), Laban 

Dance Center Londra, Odin Teatret, Institutul Grotowski, Centrul de Practici Teatrale Gardzienice etc. 
3
 Desmond Morris, People watching. The Desmond Morris guide to body language, Vintage, 2002, p. 3. 



 

 

acțiune fizică dramatică îi permite actorului să-și contureze existența cu mai mare siguranță atât în 

spațiul scenic, cât și în sala de repetiție.  

Cercetarea de față constituie o îmbinare între noțiuni teoretice raportate la situații practice 

din domeniile teatrului, antropologiei, arhitecturii și neuroștiințelor. Drept urmare, se urmărește 

înțelegerea în teorie a sistemelor de funcționare și dinamică corporală, cât și experimentarea 

acestora în cadrul atelierului de expresivitate și disponibilitate corporală. Analiza ritualurilor 

animalelor pot inspira actorul în dezvoltarea vocabularului corporal și îl ajută pentru înțelegerea 

reacțiilor comportamentale ale oamenilor, spre exemplu altruismul. Desmond Morris analizează 

unde se situează ideea de sine în acțiunile altruiste ale individului, deoarece „din moment ce ființele 

umane sunt animale a căror predecesori au câștigat lupta de supraviețuire de-a lungul istoriei 

evoluționiste, nu pot fi genetic programați să afișeze sincer altruism”
4
 și cu toate acestea oamenii 

acționează astfel. Cercetător, biolog, pictor și autor al bine-cunoscutului studiu despre evoluția 

omului de-a lungul timpului, The Naked Ape
5
, el privește corpul ca un container care poartă cu sine 

particularitățile genetice ale generației trecute. Astfel, omul este cel care încearcă să protejeze acest 

conținut valoros de la autodistrugere pe parcursul vieții sale.  

Această viziune, împrumutată de actor, îl determină pe acesta să trateze corpul nu doar ca pe 

un vector de acțiune, ci ca pe un sistem care face legătura dintre trecut și prezent. Prin 

comportamentul altruist, cel mai vizibil în acțiunea fizică umană, omul a reușit să supraviețuiască 

de-a lungul timpului schimbărilor climatice, atacurilor altor specii și dezastrelor naturale. Grija față 

de semeni a dus la construirea unei structuri funcționale în care fiecare individ asculta de regula 

grupului și, în același timp, avea grijă de propria existență. Explicarea comportamentului uman 

pavează calea pentru definirea artei teatrului. Vakhtangov susține idee de teatru ca artă de grup, 

întrucât „un actor genial nu este teatrul; este un monstru, un miracol. A prefera un actor bun în 

schimbul unei companii înseamnă a nega esența însăși a teatrului; conceptul de teatru include 

noțiunea de colectiv”
6
. În analiza corpului actorului în diferite medii și situații, se propune 

observarea acestuia nu în regim privat, ci în situația de antrenament colateral. Empatia, ca proces 

psihologic, de grup, se observă și la nivelul corpului.  

În contextul lumii tehnologice, metodologia de lucru a actorului trebuie să conțină această 

legătură dintre analiză științifică și tehnică și cea de ordin creativ, empiric. Stanislavski aplică 

original principiile psihologice în teatru: „Psihotehnica, tehnica mentală pe care Stanislavski a 

sintetizat-o prin termenul «perejvanie», nu se reduce la identificarea actorului cu presupusele 

sentimente şi stări sufleteşti ale personajului. Poate fi desigur folosită în scopul de a oferi privirii 

                                                 
4
 Ibidem, p. 224. 
5
 Desmond Morris, The Naked Ape. A Zoologist’s Classic Study of the Urban Animal, Jonathan Cape Ltd, 1967. 
6
 Andrei Malaev-Babel, The Vakhtangov Sourcebook, Routledge, London, 2011, p. 87. 



 

 

spectatorului un «efect de verosimilitate», iluzia de a asista la o fâşie din viaţa reală. Dar ea atinge o 

problemă generală şi esenţială: oricare ar fi estetica punerii în scenă, trebuie să existe un raport între 

partitura acţiunilor fizice şi «sub-partitura», punctele de sprijin, mobilizarea interioară a actorului. 

Este, cu alte cuvinte, problema corpului-spirit, a globalităţii psiho-fizice a acţiunii” 
7
. Problematica 

corpului este analizată în contextul dezvoltării sitemelor de lucru care funcționează la nivel unitar, 

nu segmentar. Efectul de verosimilitate despre care vorbește Eugenio Barba este transmis prin 

intermediul corpului atât la nivel senzorial, cât și la nivel neuronal și fizic.  

Situată în câmpul de investigație al corpului uman și al mișcării acestuia, teza propune atât 

studiul elementelor psihice, cât și al celor de anatomie descriptivă care influențează actorul în 

demersurile sale, și înaintează analiza unor termeni precum: echilibru, greutate, armonie, tensiune, 

percepție. Se urmăresc caracteristicile voinței ca motor în demararea procesului de creație, precum 

și felul în care gândirea influențează procesul de explorare al corpului creator, întrucât „cel ce-i 

înzestrat cu voință nu încetează niciodată să vrea ceva; el nu-și atinge și nu-și stăpânește niciodată 

bunul cu atâta certitudine, așa încât să se poată culca pe laurii săi”
8
. Meseria de actor implică 

dezvoltarea unei discipline a muncii și a modului de abordare a ființei sale, ca un întreg creator, 

generator de material artistic, cât și de rezultate științifice care pot contribui la evoluția umanității și 

îmbunătățirea condițiilor de trai.  

Mihai Ralea, în descrierea modelului omului de succes, sugerează că „un alt element, care 

este favorabil accesului unei personalități pe scara succesului și care depinde de individ, este o 

aptitudine psihologică care constă într-o lungă răbdare, în tenacitatea, în voința cu care se urmărește 

un lucru”
9
. Actorul de succes are această abilitate antrenată în cadrul orelor de antrenament propuse 

de cercetarea de față. Capacitatea de rezistență la schimbare, de adaptare la nou doar pentru a 

funcționa artistic, răbdarea de a lucra cu partenerii și disponibilitatea de a-i înțelege reprezintă 

elemente care se dezvoltă odată cu concentrarea atenției asupra trupului individului. Esteticianul 

definește și termenul de expresivitate drept calitatea unui individ care are „o voință de influențare, 

de comunicare, care adeseori devine o propagandă și de punerea în vedere, izolarea unui lucru, 

înrămarea lui pentru a putea ca toate privirile societății să conveargă asupra lui”
10

. Termenul de 

expresivitate sugerează astfel ideea unui individ care este capabil să manipuleze, să farmece, că 

coordoneze un grup în vederea aderării acestuia la o credință unanimă. În contextul antrenamentului 

teatral, se propune crearea corpului expresiv, adică construirea unui instrument de lucru al actorului 

                                                 
7
 Eugenio Barba, O canoe de hârtie, Unitext, 2003, p. 127. 
8
 Dufrenne Mikel, Idei contemporane pentru om, Politică, 1971, p. 67. 
9
 Mihai Ralea, Prelegeri de Estetică, Ed. Științifică, București, 1972, p. 520. 
10

 Ibidem, p. 521. 



 

 

care este capabil să convingă și, în acceași măsură, să se adapteze convingerilor celorlalți atât fizic, 

cât și psihic. 

Apariția termenului de Physical Theatre
11

, în urmă cu aproximativ treizeci de ani, determină 

modificarea discursului despre arta teatrului. Chiar dacă nu a fost denumit astfel în trecut, conceptul 

de teatrul fizic este abordat de militanți ai noilor forme de teatru ca Brecht, Meyerhold sau Artaud. 

Peter Brook, menționat de Simon Murray și John Keffe în lucrarea lor critică despre teatru fizic ca 

metodă de îmbinare a teatrului clasic și a dansului, afirmă faptul că „a fi fizic în teatru, înseamnă, 

aparent a fi progresist, proaspăt, actual, riscant”
12

. De asemenea, teatrul fizic presupune distanțarea 

față de formele învechite de teatru, teatru static, numit de Peter Brook, mort. Noua abordare se 

bazează pe o viziune interdisciplinară, care implică atât artele conexe, cât și științele exacte, cum ar 

fi cercetarea medicală, a sporturilor și chiar a neuroștinței. Dacă relația dintre textul dramatic și 

compoziția de ordin spectacular se diminuează datorită apariției noilor forme de limbaj, a mișcărilor 

și gesturilor, atunci este necesară formularea unei noi strategii de lucru. Natura corpului actorului 

trebuie modificată, reactualizată, asemenea unui software, în vederea dezvoltării capacității de 

corporalizare și articulare fizică în cazul unui dialog artistic. Celălalt pol al comunicării este deseori 

diferit și variază atât din punct de vedere cultural, cât și economic. Termenul de embodiment
13

, 

preluat din limba engleză, înglobează acest mod complex de abordare a artei teatrului. Capacitatea 

de corporalizare a actorului implică disponibilitatea acestuia de a construi o conexiune fizică cu 

orice tip de spectator și de a păstra mesajul textului dramatic cu autenticitate. În ultimii ani, legătura 

dintre corp și minte în cazul artei actorului a fost analizată atât de neurologi, cât și de teoreticieni și 

practicieni teatrali.  

Rick Kemp menționează în lucrarea sa, Embodied Acting, faptul că ceea ce duce la 

consolidarea unui caracter dramatic este întocmai acest proces de conectare a eului mental cu 

trupul. Actorul și regizorul de teatru se referă la instrumentele fizice alea actorului ca mijloace de 

activare a procesului de creație. El conchide că „imaginația este mai ușor stimulată prin activitatea 

fizică”
14

.  

 Corporalizarea implică abordarea creativității prin intermediul simțurilor, iar astfel se 

dezvoltă abilitatea de a spune o poveste atât prin intermediul corpului, cât și prin intermediul 

                                                 
11

 Termen care definește noțiunea de teatru fizic și care face referire la un mod de abordare a artei teatrului prin crearea 

unor noi strategii de lucru care implică simbioza între corp și textul dramatic. 
12

 Peter Brook apud Simon Murray, John Keefe, Physical Theatre. A Critical Introduction, Routledge, 2016, p. 17. 
13

 Termenul de embodiment, care semnifică în limba engleză „întruchipare”, este folosit în cercetarea de față pentru a 

sugera ideea de organicitate a actorului, ceea ce implică capacitatea de a transmite cu corpul informația prelucrată de 

psihicul și sistemul emoțional. 
14

 Rick Kemp, Embodied Acting. What neuroscience tells us about performance, Routledge, Londra/New York, 2012, 

p. xviii. 



 

 

cuvântului. Un exemplu de bună practică este dat de Ariane Mnouchkine și Theatre du Soleil
15

, care 

creează împreună cu trupa companiei teatrale spectacole de cotație internațională. Helen Richardson 

afirmă despre Mnouchkine faptul că „metodologia ei este înrădăcinată în cerințele de moment și în 

modul ei de înțelegere intuitiv a potențialului creativ al actorului poziționat la marginea 

necunoscutului”
16

. Metoda propusă se folosește de disponibilitatea fizică și psihică a actorului și 

atinge, în acest fel, un înalt nivel de virtuozitate fizică și implicare teatrală. Actorii acestei companii 

teatrale incorporează și reprezintă caractere dramatice care pot crea scenarii, învață mișcări și 

dansuri acrobatice, recreează marionete și animale și, totodată, sunt muzicieni. Un alt exemplu este 

oferit de Theatre de Complicite, redenumit simplu în anul 2006, Complicite
17

. Membrii acestei 

companii caută să integreze în spectacolele lor, text, muzică, imagini și acțiuni, pentru a crea 

spectacole surprinzătoare. Considerată a fi cea mai influentă companie teatrală din Marea Britanie, 

cei care o alcătuiesc spun despre munca lor că „este o colaborare între indivizi care au un limbaj 

fizic și imaginativ comun
18

. 

Manifestarea teatrului fizic evoluează din ce în ce mai mult și are nevoie de susținere 

academică concretizată prin formularea mai multor teorii despre corp și actorie. Dacă teatrul scris, 

scenariul dramatic, este recunoscut de literatură, corpul actorului, în ultima decadă, devine subiectul 

analizei în vederea construcției unei metode de lucru care cuprinde practici teatrale care nu sunt 

susținute de limbajul vorbit, ci de interpretarea corporală a actorului. Odată cu apariția companiilor 

de teatru care produc spectacole axate pe limbajul nonverbal, academiile de specialitate încep să 

introducă cursuri de mișcare în cadrul departamentului de studiul artei actorului. Cursurile acestea 

sunt diferite de cele de dans sau balet. Disponibilitatea fizică, conexiune dintre mișcarea corpului și 

gând se exersează în cadrul orelor de expresivitate scenică, de improvizație de contact și de 

comunicare nonverbală. François Delsarte propune un sistem de antrenament actoricesc, atât în 

Marea Britanie, cât și în America încă de la începutul secolului al XX-lea. Michael Sanderson 

descrie antrenamentul acestuia ca „un sistem de exerciții fizice valoros în special pentru relaxarea 

corpului; dând flexibilitatea mișcării și eliminând din încordarea  de zi cu zi”
19

. Acest set de 

exerciții are o însemnătatea majoră în cazul participanților la antrenament care provin dintr-un 

mediu social rigid, unde corpul lor nu este în comunicare directă cu emoțiile. 

                                                 
15

 Companie teatrală faimoasă, fondată în 1964, în Paris, coordonată de Ariane Mnouchkine și care este recunoscută 

prin grandoarea spectacolelor sale care îmbină mișcarea cu acrobatica, multimedia și teatrul. 
16

 Alison Hodge, Actor Trainig, Routledge, London/New York, 2010, p. 259. 
17

 Companie teatrală fondată în 1983, în Londra, de Annabel Arden, Fiona Gordon, Marcello Magni și Simon 

McBurney. 
18

 http://www.complicite.org/ourhistory.php, accesat pe 03.07.2019 apud Simon Murray, John Keefe, op. cit., p. 20. 
19

 Michael Sanderson, 1984, p. 43 apud Mark Evans, Movement Training for the Modern Actor, Routledge, 

Londra/New York, 2009, p. 42. 



 

 

Se propune investigarea metodelor de înlăturare a automatismul și identificarea unui 

„echivalent extraordinar al clipelor de viață”
20

. Comportamentul învățat, moștenit, general 

generează o serie de mecanisme care, în cazul artei actorului, nu reprezintă punct de interes central. 

Prin explorarea fizică, se caută descoperirea diferențelor corporale care dau specificitate atât vieții, 

cât și artei teatrului. Prin antrenament fizic, joc, se pot trasa cu ușurință limitele dintre ceea ce 

înseamnă libertate de creație și perimetrul în care acestea se desfășoară fără a căuta cuvinte 

specifice sau explicații îndelungate. În atelierul de lucru, se conturează, de comun acord, anumite 

reguli atât de conduită, cât și de abordare a artei actorului. Acestea funcționează în interiorul 

atelierului de lucru, precum și în viața personală a actorilor, ceea ce le conturează personalitatea și 

le accentuează instinctele primare. Plasticitatea fizică conduce la antrenarea capacității de 

concentrare a atenției, a empatiei, a memorie și nu numai. Se urmărește analiza în amănunt a 

blocajelor creației în vederea formulării unui argument științific referitor la importanța dezvoltării 

aptitudinilor fizice în raport cu eliminarea stimulilor inhibitori specifici fiecărui tânăr și, cu 

precădere, la persoanele preocupate de studiul umanului și al expresiei sale în artă. Datorită 

instrumentelor tehnologice, societatea de tip occidental comunică prin intermediar, iar legătura 

directă dintre emițător și receptor dispare în spatele codurilor. În ciuda mijloacelor de comunicare 

atât de diverse și accesibile aproape tuturor indivizilor, relațiile din societatea modernă sunt 

ocazionale și construite fragmentar. 

Comunicarea interumană a fost o preocupare majoră a celor ce au abordat probleme de 

lingvistică, de sociolingvistică, de psihologie, psihologie socială și sociologie. Realizarea actului 

comunicării depinde de interacțiunea mai multor factori. Pe de o parte, aceasta implică aprecierea 

situației sociale în care are loc comunicarea, evaluarea şi selectarea elementelor constitutive, în 

raport direct cu pregătirea culturală a vorbitorului, cu datele sale personale și cu informațiile, 

complete sau doar sumare, pe care le deține cu privire la interlocutori. Pe de altă parte, include 

apariția procesului de selectare din totalul variantelor lingvistice disponibile a acelora ce corespund 

situației în care vorbitorul se află și a intențiilor sale. Așa se face că se impune abordarea analizei 

ansamblului de roluri pe care un vorbitor le poate juca, precum și a caracteristicilor unor anumite 

comunități. Prin rol trebuie înțeles modul funcțional de a acționa într-o anumită societate şi într-un 

anumit context. Un individ care comunică poate îndeplini mai multe roluri; poate fi, pe rând, 

părinte, cadru didactic, prieten, pieton, actor, politician-orator, diplomat etc. Rolurile au anumite 

caracteristici referitoare la gestică, mimică, vestimentație și, mai ales, comportament verbal. 
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Ansamblul rolurilor de comunicare dintr-o comunitate sunt considerate a fi matricea 

comunicării; acesteia îi corespunde o altă țesătură de rezistență, anume matricea codurilor; aceasta 

reunește codurile și subcodurile funcționale în cadrul matricei comunicării. Prin coduri și subcoduri, 

se înțeleg și diferitele limbi utilizate în cadrul unor comunități multilingvistice, precum și sensurile 

unor cuvinte sau sintagme folosite în anumite situații în care vorbitorul se află; decodificarea lor 

revine în sarcina ascultătorilor.  

În sociologie și psihologia socială, procesele de comunicare sunt considerate a fi, în mod 

fundamental, instrumente sociale. Comunicarea, ca schimb de mesaje cu semnificații aparte, 

depinde în mod hotărâtor de natura semnificațiilor împărtășite, de motivele şi de efectele acestei 

tranzacții. Este unanim admis că o comunicare este emisă cu un scop foarte precis și că, de cele mai 

multe ori, urmărește apariția unor modificări ale comportamentelor, a atitudinilor, a reprezentărilor 

și a cunoștințelor individului sau grupului implicați. Acest scop depinde însă de câțiva factori: 

situația individului sau a grupului, efectul spontan al decodificării mesajelor (și reacția celui, celor 

care au ascultat). În plus, calitatea răspunsurilor celui care a ascultat poate determina modificări în 

aria mesajelor transmise. În plan strict tehnic, se poate spune că se numește comunicare orice 

schimb de mesaje (verbale, gestuale, atitudinale) pornite dintr-un punct (de la un emițător) și 

direcționate către un altul (un receptor). Deci, există comunicare acolo unde (într-un anumit timp, 

într-un anumit loc) apare un schimb de semnificații dintr-o anumită arie unanim acceptată. Aceste 

date se vor analiza îndeaproape pentru a transpune tot acest schimb de informații prin folosirea 

canalului de comunicare al corpului actorului. Teatrul este o artă care se bazează în primul rând pe 

comunicarea directă, lucidă și diversă. În lucrarea de față, se analizează ecoul cuvântului asupra 

corpului, la fel cum se caută descoperirea și demonstrarea necesității cuvântului în urma acțiunii 

fizice și a discursului corporal, nu inversul procesului. Astfel, actorul învață să-și calibreze timpul 

necesar pentru a transmite o idee și se folosește de întreaga sa ființă și se joacă cu forțe care sunt 

dincolo de cuvânt. 

Credința lingvistului cognitiv David McNeill este că „gestul și limbajul sunt egale în 

procesul de comunicare a sensurilor”
21

. Cercetătorul, chiar dacă nu este interesat direct de 

manifestarea teatrală, subliniază faptul că excluderea componentei corporale în procesul de 

comunicare, practic o formulă deja devenită tradițională, este ca și cum individul ar ignora jumătate 

din semnalele transmise și totodată jumătate din creier. Întregul sistem corporal contribuie la 

transmiterea informației. În cazul aplicării acestei sintagme în procesul de abordare a artei actorului, 

lipsa implicării fizice în procesul de creație și reprezentarea poate fi interpretată ca un mod greșit al 

actorului de înțelegere a profesiei sale. Efectul limbajului scris și vorbit este acela de a segmenta și 
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liniariza înțelesul. McNeill propune citirea limbajului gesturilor în vederea eliminării acestei 

segmentări. În momentul în care studentul de la facultatea de teatru, departamentul arta actorului, 

începe să deslușească mecanismele de construcție a caracterului dramatic, el descoperă și faptul că 

în multe situații limbajul vorbit nu poate fi susținut în totalitate. Se impune astfel adăugarea, peste 

structura scenariului dramatic, a gestului, a implicării corporale. Arta actorului constă în capacitatea 

acestuia de a transforma segmentele scrise în gânduri care par a fi create spontan. În limbajul scris, 

segmentarea sensului nu este mediată de acțiune fizică, iar atunci când limba este vorbită, sensul 

poate fi întărit sau modificat de gest.   

În lumea contemporană, sunt integrate sisteme nenumărate de comunicare care sunt supuse 

interpretării. Limbajul vorbit poate fi interpretat diferit de oamenii din contexte culturale diferite; 

tocmai de aceea, prin antrenamentul propus în cercetarea de față, actorul poate comunica și 

interacționa liber, fără frica de a fi neînțeles prin limbajul corpului. McNeill menționează faptul că 

gesturile sunt diferite față de cuvinte, deoarece sunt „multidimensionale și prezintă înțelesuri 

complexe fără a fi supuse segmentării și liniarizării. Gesturile sunt globale și sintetizatoare, 

niciodată ierarhice”
22

. Dacă limba poate crea structuri diferențiate, gesturile folosite în comunicarea 

creată de actori sunt universale. Se urmărește dezvoltarea unui proces de lucru prin care actorul să-

și construiască propria artă, iar prin folosirea resurselor interioare să fie capabil să supraviețuiască și 

să adapteze noilor transformări culturale și tehnice. Studiul își propune formularea unui 

antrenament specific actorului contemporan, care să-i confere disponibilitatea de a-și articula 

propria manifestare artistică atemporală și funcțională în orice spațiu al lumii contemporane. 

Cercetarea de față propune crearea unui concept asemănător celui propus de Eugenio Barba 

despre Al Treilea Teatru. Barba vorbește despre „un teatru creat de oameni care se definesc ca și 

actori, regizori, muncitori teatrali cu toate că aceștia rar au absolvit o școală de teatru și de aceea nu 

sunt recunoscuți ca profesioniști. Dar ei nu sunt amatori. Întreaga lor viață  este plină de experiențe 

teatrale, uneori de ceea ce numesc ei antrenament, sau de pregătirea unui spectacol pentru care ei 

trebuie să se lupte să găsească public”
23

. Barba descrie situația actorului contemporan, care, chiar 

dacă a absolvit o academie de teatru, se regăsește în situația de a lucra în regim de colaborare, nu 

angajare, și să-și caute de muncă pe întregul teritoriu al lumii fie independent, fie în cadrul unui 

grup cu același statut. 

 Necesitatea tezei se regăsește în reconsiderarea paradigmei de pregătire a actorului. 

Antrenamentul din cadrul formării profesionale a individului trebuie să preconizeze nevoia acestuia 

de a fi propriul dezvoltator al creațiilor sale. Astfel, ideea unui „al treilea sistem de antrenament” cu 
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accent asupra dezvoltării schemei corporale are intenția de a unifica metoda clasică a școlii 

românești cu noile tendințe de manifestare teatrală din lume. Acest sistem de antrenament îmbină 

metoda psihologică cu cea corporală în fenomenul de înțelegere a procesului de lucru al actorului. 

Se creează astfel un sistem care este eficient atât artistului, cât și profesorului de arta actorului, care 

are menirea de a forma creatori universal, specializați și încrezători în forțele proprii. Asemănător 

antrenamentului propus de Eugenio Barba la Odin Teatret, care este „mai aproape de spiritul 

biomecanicii lui Meyerhold decât a realismului psihologic a lui Stanislavsky” și în care  acțiunea 

fizică și interpretarea paralingvistică a textului dramatic preced naturalismul, cel înaintat de 

cercetarea prezentă propune combinarea informațiilor din domeniul antropologiei, arhitecturii, prin 

conceptul de spațiu, și neuroștiințelor cu metoda propusă de Ion Cojar
24

 ca succesor al lui 

Stanislavski
25

. Acest element de noutate face ca antrenamentul să fie unul specific actorului 

contemporan și care se poate aplica nu doar în cazul grupurilor de lucru conaționale, ci și la nivel 

internațional, cu diferiți actori și profesori de arta actorului, indiferent de formarea lor profesională 

de la acel moment.  

Cercetarea științifică permite omului modern să-și controleze mai bine emoțiile și să 

controleze procesul de creație, ca acesta să nu fie unul întâmplător, ci stimulat activ de resortul 

fizic. Norbert Elias, în analiza procesului de civilizare a lumii, spune că „în era pe care o numim 

modernă, oamenii au ajuns la un nivel de auto-detașare”
26

. Acest lucru permite individului să se 

plaseze într-o poziție obiectivă, unde procesul de cunoaștere este controlat și detașat. Benedetto 

Croce menționează că „elaborând impresiile, omul se eliberează de ele. Obiectivizându-le, le 

îndepărtează de el și le devine superior. Funcția eliberatoare și purificatoare a artei este un alt aspect 

și un alt mod de formulare a caracterului ei de activitate. Activitatea este eliberatoare tocmai pentru 

că alungă pasivitatea”
27

. Același efect pe care îl are arta în general se regăsește în procesul de 

mișcare. Activitatea fizică îl determină pe actor să se elibereze de ideile preconcepute, să alunge 

meditarea generatoare de noi enigme și să acționeze în crearea corpului creator.  

Obiectivul principal al lucrării este dezvoltarea metodologiei de antrenament în vederea 

dezvoltării și menținerii existenței corpului creator în contextul societății ce dobândește din ce în ce 

mai mult un caracter interdisciplinar în toate domeniile de referință ale individului. Arta teatrului, 

pentru a putea fi tratată cu seriozitate în contextul secolului XXI, necesită o abordare științifică. Se  

poate astfel justifica rolul teatrului nu doar în domeniul artistic, cu scop relaxant, ci și în domeniul 

științelor aplicate. Conceptul de teatru aplicat, apărut recent, se referă la „practici variate în care 
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activități participative și/sau spectacole de teatru sunt folosite pentru un set variat de scopuri 

inclusiv educative, construirea de comunități, reabilitare, rezolvare de conflicte, legislație”
28

. 

Actorul contemporan trebuie să fie pregătit pentru a putea activa în diverse zone de interes. 

Cercetarea corpului în arta actorului nu implică doar analiza elementelor de ordin teatral, ci și a 

celor de ordin comportamental. Analiza felului în care individul apelează la dimensiunea corporală 

pentru a se dezvolta, interacționa cu oameni și spații noi este esențială în primele etape de formare a 

actorului. 

Structura tezei propuse urmărește traseul percepției corpului nu de-a lungul istoriei, ci din 

perspectiva actorului pedagog care urmărește formarea viitorilor practicieni teatrali. Contribuția 

antropologiei în studiul corpului aduce informații din punct de vedere fenomenologic și semiotic cu 

privire la analiza noțiunii de trup. Felul în care a fost tratat corpul individului de-a lungul 

progresului social și tehnic permite actorului să-și formeze o imagine despre modul în care acesta 

trebuie să-și trateze trupul și poate preconiza următoarele etape de transformare a credințelor față de 

ideea de identitate corporală în actul artistic. Diferențele culturale impun diferențe atitudinale. Acest 

aspect este analizat cu atenție pentru a descoperi dimensiunea culturală a limbajului corporal în 

raport cu munca actorului universal.  

Pornind de la cercetarea practică, partea a doua a lucrării propune analiza detaliată a 

impactului spațiului, a arhitecturii teatrale și universale în felul în care artistul își construiește 

discursul dramatic. Raportarea la sine și la parteneri este făcută mereu prin intermediul unui spațiu 

care poate deveni spațiu teatral prin aportul actorului. Necesitatea studiului arhitecturii în formarea 

actorului universal este esențială în demersul creării actorului care este capabil să joace pe scena 

teatrului național, pe scena teatrului Globe sau pe stradă. Lucrarea își propune să aducă argumente 

cât mai multe și variate în ceea ce privește dezvoltarea vocabularului corporal al actorului ca 

modalitate esențială de asigurare a existenței scenice a actorului. Plecând de la analiza cercetărilor 

științifice asupra rolului interacțiunii teatrale în domeniile de dezvoltare cognitivă și socială, ultima 

etapă a lucrării urmărește dezvoltarea clară a metodologiei de lucru propusă. Cercetarea practică 

este analizată din punct de vedere teoretic și supusă studiului în vederea conturării unui traseu clar 

și coerent al etapelor care trebuie urmate în procesul de dezvoltare a expresivității actorului, atât 

fizice, cât și psihice.  

Importanța și actualitatea temei alese constau în încercarea de a formula un nou mod de 

decodificare și reformulare a proceselor scenice din perspectiva actorului pedagog care nu este 

dansator, ci acrobat, balerin, mim, clovn, interpret, pictor teatral, compozitor corporal. Modul de 

predare a artei actorului necesită o modernizare. Readucerea în prezent, recalibrarea metodelor și 
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mijloacele de predare la nevoile actorului tânăr este esențială. Doar astfel arta teatrului va putea 

supraviețui fluxului de transformări tehnologice, iar actorul se va putea adapta la aceste noi metode 

de lucru care, în mod cert, implică întregul sistem motric și psihic. Lucrul cu corpul actorului nu 

implică reguli clare, așa cum nici creația nu urmează întotdeauna același proces. 

Cercetarea propune analiza metodelor prin care actorul poate să devină liber, fără 

constrângerea unei tehnici anume. Jocul cu întregul corp implică atenția pedagogului de a ajusta de 

fiecare dată exercițiul fizic la nevoile individuale ale studentului. Filozofia pedagogică a lui Dal 

Vera, „extrage corect-ul sau greșit-ul din pedagogia teatrală și în schimb valorifică expresivitate, 

sinceritatea, claritatea și un sistem bazat pe descoperirea instrumentelor nu a regulilor”
29

, stă la baza 

cercetării practice din cadrul tezei. Astfel, se propune un mod de a aborda arta actorului în care 

corpul este generator de sens și material creativ, nu un impediment în dezvoltarea procesului scenic. 

Prin corpul său, actorul poate să construiască spații de joc acolo unde nu există, poate lega dialog cu 

oameni a căror limbă nu o vorbește, poate să se integreze într-un grup nou și, mai presus de toate, 

poate să-i înțeleagă pe alții, iar astfel servește scopului artei sale. 

În contextul manifestărilor teatrale contemporane, consider că formarea actorului trebuie să 

cuprindă atât componenta psihologică, cât și cea fizică. Dacă se pornește de la premisa că teatrul 

este un sistem de semne, atunci actorul este pilonul central al acestei ecuații. Dezvoltarea unui 

model de antrenament centrat pe componenta fizică a actorului ca mijloc de deblocare a resorturilor 

creatoare psihologice și corporale s-a demonstrat a fi o necesitate din trecut care a devenit acută în 

prezent. Jiri Veltrusky, autor al mai multor studii cu privire la semiotica teatrală, menționează faptul 

că „figura actorului este unitatea dinamică a unui set întreg de semne (...). Lucrul important este ca 

actorul să centralizeze sensurile”
30

, acest lucru fiind posibil prin intermediul acțiunilor sale care pot 

înlocui cuvinte. Actorul poate fi privit ca un convertor al textului, care, prin arta sa, conectează 

seturi de limbaje în vederea  comunicării mesajelor. 

 Lucrarea de față formulează argumentul teoretic și practic în vederea concretizării acestui 

mod de pregătire a actorului. Dinamica dintre textul dramatic, actor, parteneri de scenă, spațiu  și 

spectatori este antrenată și alimentată de modul în care aceștia interacționează la nivel 

paralingvistic, cu ajutorul limbajului semnelor. Corpul actorului, prin analiză, ajută la identificarea 

existențială proprie și a celorlalți. Căutarea continuă a elementelor comune și diferențelor dintre 

corpuri ușurează munca actorului în înțelegerea etapelor pe care le are de parcurs în procesul său de 

convertire în artistul creator.  
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 Am observat că argumentele și datele analizate în teză nu elimină tehnica de antrenament 

deja existentă în cadrul școlilor de teatru românesc. Se propune un curs, teoretic și practic care să 

dezvolte în continuare abilitățile specifice artei actorului cu o privire mai atentă asupra antrenării 

discursului corporal. Antrenamentul practic nu include analiza tehnicilor de dans specifice artei 

coregrafice, căci aceasta ține de studiul altui domeniu. Se împrumută din modul în care dansatorul 

își tratează corpul său ca instrument esențial în desăvârșirea actului artistic, cu scopul de a formula 

o serie de tehnici de reabordare a procesului scenic, ajustate nevoilor actorului. Etienne Decroux 

menționează în analiza valorii mimei în arta teatrului atât ca sistem de educare, cât și stimulare 

artistică faptul că „prin eliminarea oportunității actorului de a se mișca, se elimină oportunitatea 

spectatorului de a observa cât este de nepotrivit pentru o persoană să i se interzică virtual să arate 

ceea ce poate face”
31

. El continuă pledoaria în vederea încurajării actorului să se dezvolte expresiv 

corporal, întrucât lipsa acestui tip de antrenament cauzează instaurarea unei senzații de confuzie în 

scenă și în spațiul de antrenament. Corpul care nu este viu se confundă la o primă privire cu spațiul 

de joc.  

Propun antrenamentul și construcția scenelor dramatice în spațiul gol, „locul unde vizibilul 

și invizibilul pot să se întâlnească”
32

, după cum scrie Peter Brook, pentru a îi da șansa corpului să se 

contureze, să îmbine realitatea vieții cu mirajul artei într-un moment al prezentului, al imediatului și 

al concretului. Brook propune un spațiu de joc care „nu trebuie să sufoce și să închidă uși, metaforic 

vorbind, ci, dimpotrivă, să le deschidă”
33

. Astfel, actorului i se oferă posibilitatea de a crea 

nemijlocit, de a interacționa cu partenerii săi în vederea cunoașterii fără constrângerile impuse de un 

spațiu impus. 

 Teatrul nu este o necesitate a vieții, ci un cadou. Arta teatrului exprimă tabloul vieții la care 

se adaugă încă o serie de elemente, sub forma unui germene de mirare, de imposibil, de 

extraordinar. Opera de artă, susține Martin Heidegger, „face cunoscut public altceva, ea relevă un 

altceva: ea este o alegorie. În opera de artă, un lucru confecționat mai este pus laolaltă și Altceva. 

(...) Opera este simbol”
34

. Acest altceva care este pus laolaltă de foarte multe ori nu poate fi 

exprimat în cuvinte și, dacă totuși cineva reușește, există riscul ca receptorul să nu înțeleagă precis 

mesajul dorit. Corpul devine astfel vectorul care unește și creează un spațiu comun, un spațiu 

teatral, iar publicului spectator îi revine rolul de a traduce mesajul simbolic al operei de artă. Trupul 

actorului aduce explicația, justifică și argumentează încărcătura emoțională a actorului. În același 

timp, în pedagogia artei actorului, corpul poate fi considerat punctul zero al studentului. Punctul de 
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la care se pleacă în demersul creativ și destinația finală sunt unul și același. Astfel, studentul nu 

simte că se pierde, ci cu curaj își determină rătăcirea prin spațiu, pentru că are siguranța faptului că 

știe drumul înapoi spre sine. Studentul vine în sala de repetiție cu tot universul înconjurător. Corpul 

său poartă atât istoria generațiilor trecute, comportamente moștenite, cât și oboseala unui somn 

zbuciumat sau agitația primului semn de îndrăgostire. În sala de antrenament, actorul și 

coordonatorul au datoria să înțeleagă că, odată intrați în spațiul de lucru, corpul lor necesită să fie 

curățat, eliberat prin mișcare de cotidian și împins spre extraordinar. Impedimentele din viața de zi 

cu zi nu sunt anulate, ci transformate. Brook spune că „în fiecare clipă, orice problemă practică este 

de fapt una artistică. Cel mai incoerent și cel mai stângaci actor este la fel de implicat în probleme 

care țin de ton, mers, ritm, intonație poziție, distanță, culoare și formă, ca și cel mai rafinat”
35

. 

Cercetarea de față anulează ideea de actor netalentat, de individ a cărei posibilitate de a juca este 

suprimată. Nu există actor prost, ci doar unul care nu și-a descoperit potențialitățile prin 

antrenamentul adecvat, ceea ce îl tranformă într-un artist inexpresiv, incapabil să transmită sens prin 

corpul său. Peter Brook spune că estetica, în cazul artei actorului, se află în strânsă legătură cu 

exercițiul practic al artistului. Repetiția, ca proces de dezvoltare, nu ca mecanism de manifestare 

robotică a aceluiași traseu, îl dotează pe actor cu rezistență fizică și psihică. 

 Repetiția, în contextul analizei corpului în arta actorului, la care se alătură jocul de 

improvizația și clovnerie, îi permit actorului să se definească și să-și creeze identitatea artistică. 

Friederich Schiller scrie că „numai când știm bine ceea ce suntem și ceea ce nu suntem, învingem 

pericolul aprecierilor străine, care ne pot împinge fie spre îngâmfare prin laudă, fie spre lașitate pin 

subestimare”
36

. În urma antrenamentului propus, actorul își va crea propriul sistem de operare în 

care corpul este unitatea de măsurare a calității muncii sale. În condițiile de muncă ale actorului 

contemporan, el are obligația de a fi conștient mereu care îi sunt calitățile și punctele slabe. Scena 

produce un efect de miraj, ceea ce poate păcăli atât actorul, cât și publicul. Pericolul de a se lăsa 

păcălit de bucuria unui mic succes, de aplauzele dintr-o seară sau de reușita unui exercițiu este 

iminent în cazul fiecărui artist. Prin formularea unei metodologii de lucru, studentul la arta actorului 

este capabil să înlăture această amenințare. Forța psihică este dată de forța musculară, dezechilibrul 

psihic generează și este determinat de cel fizic, traseul emoțional este imprimat în structura osoasă a 

actorului. Sistemul cognitiv se combină cu schema și structura corporală a individului. Crearea unui 

schimb de informații liber dintre acești doi poli stimulează procesul creativ care nu se limitează 

doar în cazul unei reprezentații, ci devine un mod de a fi al actorului. 

 Schiller, în analiza estetică a artei tragice, menționează faptul că „cu cât reprezentările sunt 

mai vii, cu atât sufletul este mai îmboldit spre activitate, cu atât sensibilitatea lui este mai excitată și 
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cu atât mai mult capacitatea lui morală este mai provocată la rezistență”
37

. Viul despre care vorbește 

esteticianul era căutat și analizat încă din trecut. Calitatea activă, care stârnește empatie și 

participare din partea spectatorilor la jocul scenic, este dată de capacitatea actorului de a exprima cu 

trupul ceea ce este încriptat în textul dramatic și subtextul emotiv al regizorului și implicit al 

interpretului.  

Studiul antropologiei în contextul contemporan al formării actorului a adus argumente în 

ceea ce privește importanța corpului în spectacolul teatral din trecut și până în prezent. Prin această 

cercetare, nu mi-am propus să întreprind o analiză istorică a traseului omului, ci să aprofundez 

studiul comportamentului său în raport cu elemente cu specific teatral. Analiza modului în care 

corpul formează mintea individului atât în zona teatrală, cât și în diferite spații cultural-sociale 

contribuie la dezvoltarea metodologiei de antrenament al actorului. Acesta devine apt să-și adapteze 

modul de joc în funcție de specificul publicului ales sau întâlnit. 

Noțiunile de arhitectură au fost introduse în cercetare ca o necesitate a aprofundării modului 

în care individul lucrează cu corpul său în spațiu. Herbert Blau spune că „spațiul carnal al actorului 

cu sânge, oase, mușchi, țesuturi și nervi oglindește inevitabil suprastructura instituțională a 

teatrului: scena și pieptul, brațele și aripile laterale și totul depinde de respirația actorului, căci 

sentimentul cel mai profund resimțit într-o reprezentație este cel în care întreaga audiență și-a 

suspendat respirația și pare că pentru o clipă, toată lumea a încetat să respire”
38

. Comparația 

metaforică propusă de Blau are ca fundament faptul că, pentru actor, spațiul a fost mereu un 

element important. Spațiul existențial în raport cu cel personal și cu cel teatral modifică modul de 

joc al actorului și felul în care acesta se plasează față de lumea exterioară sau se raportează la 

parteneri sau la public.  

Identitatea artistică este dată și de poziționarea individului în spațiu. De fapt, noțiunea de 

spațiu și interpretarea acestuia influențează foarte mult modul de abordare al artei scenice în 

contextul în care spațiile din societatea contemporană depășesc limitele impuse de regulile 

trecutului. Arhitectura spațiilor destinate reprezentărilor teatrale se modifică rapid atât datorită 

tehnologiei, cât și a spiritului inovativ al artiștilor moderni. Se creează spații care încearcă să 

stimuleze sistemul senzorial al actorului așa cum se creează și reprezentări artistice în spații 

neconvenționale, care își propun angrenarea publicului în actul artistic. Reconversia spațiilor vine 

împreună cu necesitatea actorilor de a se adapta constant noilor formule de joc.  
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Dacă în trecut spațiul era impus, astăzi acesta poate fi creat. Heidegger propune conceptul de 

„croire a unui spațiu”
39

. Construirea unui spațiu, lipsit de reguli care „aduce cu sine «liberul», 

«deschisul», în vederea unei așezări și a unei locuiri a omului. «Croirea de spațiu», gândită în ce are 

ea propriu, este o eliberare de locuri în care destinele omului ca ființa care locuiește, se transformă 

fie în bucuria de a avea o patrie, fie în jalea lipsei de patrie, fie chiar în indiferența față de 

amândouă. (...) Croirea de spațiu aduce cu sine acel loc privilegiat, care pregătește de fiecare dată o 

locuire”
40

. Heidegger descrie, cu sau fără voia lui, construcția spațiilor teatrale. Într-o lume în care 

actorul nu mai este legat de locul în care s-a născut, în care conceptul de casă poate însemna orice, 

capacitatea acestuia de a-și construi spații menite să primească omul este esențială. Crearea unui 

spațiu în care s-au eliminat regulile, în care orice este posibil, în care libertatea de a alege constă și 

în posibilitatea de a nu alege, este esențial pentru formarea actorului actual. În acest fel, se 

sculptează un artist care este capabil să se compună și să se descompună fizic și psihic în funcție de 

circumstanțele alese sau impuse, în vederea definirii spațiului teatral care să fie primitor corpurilor 

creatoare. Antrenamentul artei actorului, care pornește de la corp, deschide posibilitatea artistului de 

a observa „caracterul de spectacol al arhitecturii”
41

 prezente și de a profita de acest aspect. 

Într-o lume în care distanțele interpersonale devin tot mai mari, consider că actorul este cel 

responsabil să construiască spații teatrale în care să reamintească publicului că ei sunt cei care 

manevrează și determină conturul formelor spațiului și că interacțiunea dintre ei și spațiu este 

benefică. Sistemul celor trei A propus în cercetare, Atenție-Ascultare-Atingere, recomandat pentru a 

fi inserat în procesul pedagogic al artei actorului decurge ca o necesitate din observarea faptului că 

indivizii secolului XXI au încetat să-și mai concentreze atenția asupra adevăratelor probleme, să 

asculte și să primească atingeri. Actorul contemporan trebuie format împotriva acestor direcții de 

manifestarea a individului social. Arta sa constituie un medicament sau o prevenție împotriva 

distanțării, conformismului, a liniarității și a înstrăinării spre care tinde omul tehnologic al zilelor de 

azi. 

 Aportul studiilor de neuroștințe și psihologie oferă lucrării fundamentul științific necesar 

atât în vederea testării ipotezelor propuse, cât și formulării metodelor de cercetare și măsurare a 

experimentelor derulate în vederea găsirii formulei ideale de antrenament fizic al actorului 

contemporan. 

Studiul creierului și al structurilor neuronale explică actorului modul în care acesta transmite 

emoția, se conectează cu partenerii și cu publicul, comunică non-verbal sau se orientează în spațiu. 
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Cercetarea din domeniul neuroștiințelor determină apariția unor noi paradigme de experimentare în 

domeniul artei teatrului și ridică mai multe întrebări în ceea ce privește impactul omului asupra 

cogniției. Investigarea spațiului, de exemplu, a atins noi nivele, anunță cercetătorii Edvard I. Moser, 

May-Britt Moser și Bruce L. McNaughton. „După aproape 50 ani de când au fost descoperite celule 

de loc
42

, acestea și omologul lor din para hipocamp au devenit unele dintre cele mai importante 

instrumente în înțelegerea calculului cortical și cartografierea spațială, precum și în înțelegerea în 

termeni mecanicizați a funcției cognitive a navigației”
43

. Progresul științei determină progresul 

omului, înțelegerea mecanismelor de funcționare și, astfel, progresul artelor spectacolului. O’Keffe 

a demonstrat faptul că orice „informație despre schimbarea poziției și a direcției în spațiu poate fi 

calculată din mișcările animalelor”
44

, ceea ce argumentează importanța studiului mișcării într-o 

manieră interdisciplinară, în procesul de descoperire și analiză a felului în care omul funcționează. 

Înțelegerea acestor procese contribuie la dezvoltarea unei viziuni integratoare despre arta actorului 

și determină formarea artistului modern. 

Cercetarea doctorală prezentă vizează conturarea unei linii clare de cercetare în privința 

fundamentării teoretice a importanței antrenamentului fizic al actorului. Etapele de investigare, 

capitolele și subcapitolele aferente apar ca o necesitate. Procesul de lucru nu a fost unul impus, ci a 

apărut din nevoia acută de a formula un argument coerent în vederea adăugării în procesul de 

predare-formare-evaluare a actorului cursul de expresivitate corporală. Lucrarea Corpul în Arta 

Actorului prezintă punctul de plecare în vederea viitoarelor cercetări. Propun desfășurarea unor serii 

de experimente ample în vederea testării unui set mai larg de exerciții fizice care vor putea fi 

utilizate în procesul de formare al actorului, precum și în cazul procesului de reabilitare a indivizilor 

aflați în situații de stres fizic sau emoțional. Cercetarea practică va fi argumentată de cea teoretică și 

testată, în primul rând, pe grupe de actori, studenți și profesioniști.  

Această lucrare este destinată studentului la arta actorului și profesorului, creator și 

formator, care intenționează să-și continue activitatea atât în interiorul țării sale, cât și pe plan 

internațional. Modul de lucru nu este unul dedicat studentului român, cu toate că acesta a fost 

grupul de lucru și de experiment majoritar, ci destinat actorului vorbitor de orice limbă și de 

proveniență culturală diversă. Teza poate fi folosită ca instrument de lucru atât de cadre didactice 

specializate, cât și de actori în vederea elaborării propriilor metodologii de antrenament corporal. În 

aceeași măsură, lucrarea poate fi consultată din perspectiva conceptelor definite și observațiilor 
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formulate, care pot fi tratate ca fundament general de pregătire în vederea înțelegerii artei actorului 

și practicării meseriei de actor, regizor, dansator și instructor teatral. 
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