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 Argument 

 

 

Această cercetare își propune să studieze jocul ca instrument principal de cunoaștere în 

psihopedagogia artei actorului. Lucrarea își propune să analizeze structura jocului de actorie, 

formularea regulilor și a scopurilor pe care le propune acesta în încercarea de a crea un 

instrumentar de structuri de jocuri generatoare de creație derivate din jocurile deja existente, 

bazate pe obiectivele urmărite de metodologia Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică “I.L. Caragiale”. 

Metodologia Universtității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică utilizează 

jocul ca element specific al artei actorului în primul semestru al anului I de licență. Astfel, 

primul contact pe care un student îl are cu studiul artei actorului se realizează prin joc. O parte 

semnificativă din jocurile cu care studenții din anul I iau contact provin din lucrările unor 

teoreticieni consacrați precum Viola Spollin sau Augusto Boal, o altă parte sunt jocuri derivate 

din metodele propuse de Stanislavski sau Ion Cojar, o altă parte au sursă incertă sau o legendă 

aferentă ( ex: jocul concept ). 

În următorul semestru, odată cu etapa de studiu al textului, jocul este abandonat pentru 

totdeauna. Singurul moment în care el reapare în structura cursului este în primele 30 de minute 

în care studenții își efectuează încălzirea fizică și apoi joacă un joc. Jocul de antrenament și 

lucrul efectiv la scenă devin astfel două entități separate ce nu se influențează una pe cealaltă 

decât în măsura în care jocul de antrenament contribuie la pregătirea fizică și mentală a 

studentului în vederea lucrului efectiv la scenă. Astfel, potențialul său este amputat. Săritura pe 

care sistemul o face de la jocul specific antrenamentului actorului la jocul propriu-zis al 

actorului este resimțită de multe ori foarte violent de un număr considerabil de studenți iar 

repercusiunile ei sunt pentru unii ireversibile. 

Acest studiu caută să vină în întâmpinarea nevoii pe care atât profesorii cât și studenții 

o resimt din cauza absenței unei etape încă neformulate. El pornește de la premisa că jocul 

trebuie să fie prezent pe parcursul tuturor etapelor de studiu a artei actorului, că structura sa 

facilitează actul creator, aducând libertatea și imaginația actorului aproape de cea a copilului. 

Scopul acestui studiu este de a transforma jocul de antrenament în joc generator de creație, în 

joc din care derivă jocul actorului. Originalitatea studiului constă în faptul că în cadrul acestei 

lucrări, jocul capătă o valență diferită. 



3 

 

În primul capitol, studiul va căuta de să aprofundeze structura jocului. În această parte, 

se vor studia elementele specifice pe care le conțin jocurile. Cel de-al doilea capitol va analiza 

funcția jocului de actorie. În prima parte se vor elabora variile funcții pe care jocul le 

îndeplinește în dezvoltarea individului, din primele luni de viață și până la maturitate. Mai apoi, 

se va analiza felul în care jocul influențează viața matură a adultului. În final, pornind de la 

experiența practică a primului an de studiu din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală 

și Cinematografică “I.L. Caragiale”, se va elabora o teorie asupra funcției pe care jocurile 

utilizate în psihopedagogia artei actorului o îndeplinesc. Cel de-al treilea capitol va reprezenta 

partea practică a cercetării. În cadrul ultimului capitol se va analiza rolul jocului în metodologia 

actuală și se vor propune noi structuri prin care jocul să însoțească studenții în cadrul celor doi 

ani în care se produc acumulările majore. 

Studiul nostru nu își propune să ofere concluzii radicale asupra jocului utilizat în arta 

actorului și nici să introducă noi modele de jocuri ce nu pot suferi modificări. El caută să vină 

în întâmpinarea nevoilor active ale studenților și profesorilor de arta actorului. 
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Capitolul I – Structura jocului 
 

Introducere 

 

Acest capitol își propune să studieze jocul ca structură, componentele care îl guvernează 

și îl definesc, pornind de la studiile mai multor teoreticieni. Acest capitol își propune să studieze 

care sunt elementele care fac jocul să se nască. Pornind de la ceea ce definește o structură de 

joc, cercetarea va căuta mai departe să aprofundeze ce presupune jocul utilizat în actorie, care 

sunt similitudinile dintre jocurile din diverse etape ale dezvoltării copilului și jocurile de actorie 

deja existente. 

 

Definirea jocului 

 

Acest subcapitol pornește în cercetarea jocului de la definirea sa. Pe parcursul timpului, 

un număr mare de cercetători au încercat să definească jocul (de la filosofi, la matematicieni, 

la psihologi), în funcție de utilitatea pe care acesta a adus-o științei și studiilor lor.  

În această parte se analizează variile definiții care i s-au dat jocului de-a lungul timpului, 

încercând să se demonstreze că deși jocul este un concept uzual, definirea lui nu este, de fapt, 

clară, că definițiile eșuează în a exprima ceea ce este esențial în conceptul de joc. 

Capitolul pornește de la definiția lui Platon asupra jocului. Se oferă exemple concrete 

pentru a contesta ideea pe care o propune acesta, că jocul ar fi “în afara sferei utilității”, 

activitate marginală vieții, irelevantă pentru evoluția umană. Mai apoi, se studiază definițiile 

lui Huizinga și a lui Solomon Marcus, care impun limitări de timp și spațiu. Prin exemple 

concrete, se demonstrează că activitatea ludică nu se limitează la un spațiu anume. Prin 

aprofundarea ideilor expuse de Solomon Marcus, se identifică ideea de “plan secundar” al 

jocului. Astfel, se confirmă faptul că jocul poate avea dimensiune pedagogică. În continuare, 

sunt analizate definițiile lui Wiener, Chateaux și Piaget. Se observă accentul pe care aceștia îl 

pun pe raportul dintre regulă și jucător.  

În urma analizei variilor abordări, se conchide faptul că jocul nu poate fi înglobat într-

o definiție unică și se trasează o serie de parametrii ce vor fi investigați ulterior: 

- paradoxul care derivă din relația dintre regulă și libertate (ce va fi studiat mai apoi 

în unul din subcapitolele următoare, “Regula jocului”) 



5 

 

-  fascinația pe care o exercită o regulă de joc în raport cu orice alt tip de regulă din 

societate (ce va fi studiată în subcapitolul „Regula jocului”) 

-  importanța egalității șanselor în structura jocului (ce va fi analizată în subcapitolul 

“Regula jocului” și demonstrată prin exemple practice în Capitolul al III-lea) 

- dinamica relației dintre jucători și felul “misterios” în care ea se modifică în joc (ce 

va fi studiată în subcapitolul “Condiția jucătorului”) 

- planul secundar pe care îl poate avea jocul și felul în care acesta poate fi utilizat ca 

instrument de către pedagog (ce va fi introdus în subcapitolul “Planul secundar. 

Introducere în funcție pedagogului” și va fi ulteror dezvoltat în Capitolele al II-lea 

și al III-lea) 

- procesele psihologice ale jucătorului și sentimentele pe care acesta le încearcă (va 

fi dezvoltat în subcapitolul “Condiția jucătorului”) 

 

Clasificare. Tipuri de joc 
 

În continuare, în subcapitololul “Clasificare. Tipuri de joc” se  studiază diversele 

categorii trasate pe parcursul timpului în încercarea de a identifica schemele principale pe care 

se construiesc jocurile. Din moment ce structura unui joc nu poate fi înglobată într-o definiție 

unică, singurul mod în care elementele ce compun jocul pot fi aprofundate este prin găsirea 

unei structuri-model utile de repartizare a acestora pe categorii. Scopul este acela de găsi o 

clasificare amplă ce poate deveni model pentru a ordona jocurile de actorie deja existente. 

În subcapitolul “Clasificare. Tipuri de joc” se verifică modelele de clasificare propuse 

de Cardano (în funcție implicarea fizică a jucătorului, respectiv raportul dintre noroc și 

strategie), Leibniz (raportând totul la prezența sau absența hazardului), Clarapede 

(subordonând totul la activității minții), Roger Caillois (derivând clasele din starea lăuntrică a 

jucătorului) și Jean Piaget (care nu propune categorii ci mai degrabă etape ale jocurilor). 

În urma trecerii în revistă a diverselor categorisiri nu se găsește o clasificare perfectă, 

care să delimiteze clar un joc de celălalt. Prin exemple concrete sunt infirmate toate categoriile 

propuse. Singurul model de delimitare care stă în picioare, fiind preluat de către studiu ca ghid 

structural este cel al etapelor lui Piaget. Structurile identificate de Piaget (jocuri de practică, 

jocuri simbolice, jocuri funcționale) sunt structurile de bază pe care se construiesc regulile 

oricărui joc, indiferent de complexitatea acestuia.  
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Condiția jucătorului 

 

În acest subcapitol sunt analizați doi dintre parametrii identificați în prima parte a 

cercetării: dinamica relației dintre jucători/ felul “misterios” în care ea se modifică în joc și 

procesele psihologice ale jucătorului/ sentimentele pe care acesta le încearcă. Capitolul caută 

să treacă în revistă toate procesele psihologice care însoțesc individul care se joacă pe parcursul 

dezvoltării sale. În acest scop, sunt analizate studiile lui Jean Piaget, ale lui Jean Chateaux, 

Anna Freud, Sigmund Freud, Karl Groos.  

 În primele luni de dezvoltare, jocul reprezintă un mecanism de acomodare la trauma 

diferențierii dintre subiect și obiect. Atunci apar “jocurile de practică”, denumite și “jocuri 

funcționale”. Jocul presupune repetarea unei mișcări, din simplul motiv că aduce o stare de 

bine, jocul reprezentând un pansament aplicat rănii cauzate de conștientizarea distincției dintre 

“eu” și “tu”. În perioada următoare, se poate vorbi despre plăcerea jocului, care este de fapt 

reprezentată de satisfacția de a fi cauza a ceva. 

 Odată cu avansarea în vârstă se nasc jocurile simbolice. Acestea pornesc de la premisa 

că realitatea poate fi învestită cu valențe imaginate. Obiectele se pot metamorfoza în altceva, 

prietenii pot fi reali sau imaginari. În această etapă se identifică seriozitatea jocului, descrisă 

anterior, ca o serie de alegeri conștiente pe care jucătorul le face clipă de clipă de a exista în 

două lumi simultan. . Din acest motiv, se observă părți comune cu studiile lui Stanislavski sau 

cu exerciții din lucrarea Violei Spolin.  

 Jocurile simbolice, se ramifică și devin jocuri de rol, jocuri de construcție, într-un 

cuvânt, jocuri cu regulă. Jocurile cu regulă sunt eminamente sociale. Ele stabilesc relațiile 

dintre copii, fac diferențieri între vârste, au un cadru clar și reguli acceptate de toți. 

 

            Regula jocului 

 

În această parte a studiului se aprofundează un alt parametru identificat în primul 

subcapitol: paradoxul dintre regulă și libertate. Prin analiza studiilor lui Huizinga, Stanley Hall, 

Rousseau, Chateaux, se extrag caracteristicile fundamentale ale regulilor de joc. Acestea sunt: 

iluzia libertății alegerii în a respecta regulile jocului, penalizarea imediată și irevocabilă în 

momentul în care acestea sunt încălcate, caracterul clar prin care se delimitează învingătorul 

de învins și fascinația pe care acest caracter o exercită asupra individului.  

De asemenea, un alt principiu utilizabil în construirea aurei unui joc este asocierea cu 

un joc funcțional. Ideea că o serie de pași sunt ficși, repetitivi și necesari fără justificare clară 
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adaugă, inconștient, pentru jucător, senzația că joacă un joc, conferă siguranța ordinii și a 

lucrului cunoscut.  

  

Planul secundar. Introducere în funcția pedagogică 

 

Mai departe, în acest subcapitol, se aprofundează noi valențe pedagogice ale jocului, 

felul în care planul secundar poate elibera studentul de frica greșelii, poate fi utilizat indirect 

pentru învățarea unor concepte, poate contribui la educația emoțională. 

În subcapitolul “Planul secundar. Introducere în funcția pedagogului” se identifică 

avantajele structurale pe care jocul le poate aduce pedagogului de arta actorului. Înainte de a 

trasa concluziile acestui demers, este necesară diferențierea dintre structură și funcție. În 

această cercetare, structura se referă exclusiv la elementele componente, fără a aprofunda 

valențele mult mai profunde ale jocului în relația dintre profesor și elev. Prin structură, 

excludem ideea de conținut efectiv al jocului, referindu-ne doar la parametrii care din punct de 

vedere obiectiv, facilitează apariția ludicului. Din acest motiv, subcapitolul “Planul secundar. 

Introducere în funcția pedagogică” nu a studiat aplicat relația dintre profesor și student, 

limitându-se la a enunța o serie de avantaje structurale, pe care diverși teoreticieni le sugerează 

în definițiile pe care le aduc jocului, în încercarea de demonstra că jocul este un element esențial 

în formarea actorului. 

În subcapitolul “Planul seundar. Introducere în funcție pedagogică” se pun în lumină 

două avantaje majore ale jocului în pedagogie: acceptarea greșelii ca parte integrantă din joc 

(scutind studentul actor de efectele traumatice ale responsabilității pentru aceasta) și educația 

emoțională prin intermediul activității ludice (realizată într-un fel neinvaziv, prin raportarea la 

o experiență concretă).  

 

Concluzie 
 

  

Capitolul I și-a propus să fie un ghid structural prin intermediul căruia se trasează 

parametrii necesari pentru ca acțiunea ludică să ia naștere.  
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Capitolul al II-lea – Funcția jocului 
 

Introducere 

 

Capitolul al II-lea se axează pe studiul modalității prin care profesorul de actorie poate 

construi planul secundar al unui joc. Jocul de actorie are funcție dublă.  Pe de-o parte se poate 

vorbi despre o funcție directă, pe care o are orice structură ludică. Pe de altă parte, se dezvoltă 

o funcție specifică domeniului de activitate (arta actorului) care depinde de planul secundar pe 

care pedagogul îl urmărește. Este incontestabil faptul că jocul de actorie are un plan secundar, 

întrucât motivul pentru care el este formulat de profesor și apoi jucat de studenții actori este fie 

pentru înțelegerea unui concept, fie pentru depășirea unui blocaj, fie pentru alte scopuri 

specifice profesionalizării actorului. 

Capitolul al II-lea își propune să facă o cercetare asupra funcției jocului în dezvoltarea 

individului și apoi să identifice funcția pe care jocul o are în dezvoltarea actorului. În acest 

capitol se realizează o paralelă între jocul de actorie și jocul utilizat în play-therapy și, utilizând 

play-therapy ca model, se importă o serie de principii pedagogice după care structurile de joc 

ar trebui create.  

Dacă primul capitol al lucrării și-a propus să fie un ghid în structurarea jocului, prin 

care pedagogul să afle care sunt principiile necesare elaborării unui joc, capitolul al II-lea își 

propune să fie un ghid în formularea jocului cu funcție pedagogică, aplicat pe cerințele 

studentului actor. 

 

Funcția jocului în dezvoltarea individului 

 

Pentru a putea înțelege funcția pe care jocul o are în dezvoltarea actorului devine 

necesară aprofundarea sarcinii pe care jocul o îndeplinește în evoluția individului. Pentru a 

putea identifica sarcina aplicată într-un anumit domeniu (studiul artei actorului) este importantă 

cunoașterea funcției generale pe care jocul o realizează în diversele etape ale maturizării 

omului. Ce funcții îndeplinește jocul pentru om? Aceasta este întrebarea la care încercearcă să 

răspundă subcapitolul următor. 

În cadrul subcapitolului sunt analizate atât teoriile biologice (Karl Groos), cât și cele 

psihologice (Anna Freud, Sigmund Freud, Melanie Klein), sociale  (Elkonin) cât și cele 
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educative (Jean Piaget, Sue Jennings). O sistematizare a tuturor funcțiilor identificate este 

următoarea:  

- Funcție biologică, exersând o serie de funcții ale organismului înainte ca individul 

să aibă nevoie; joc corporal 

- Funcție psihologică, formând primele forme de relație între mamă și bebeluș, prin 

structura “as if”; joc corporal 

- Funcție pshihologică, atenuând impactul traumei alterității prin funcționalitatea 

unei mișcări funcționale, prin crearea unui safe-space, fiind un fenomen de 

tranziție în diferențierea subiect-obiect; joc corpral 

- Funcție psihologică și educativă, prin preluarea în posesie a unei porțiuni de lume, 

prin experimentarea cauzalității; joc corporal – joc proiectiv 

- Funcție psihologică de evacuare, prin transformarea pulsiunilor negative 

distructive cu adresă internă și externă în acțiuni simbolice din care derivă 

plăcere; joc proiectiv 

- Funcție psihologică, prin transformarea situațiilor negative în situații pozitive 

imaginare prin proiecția pe obiect; joc proiectiv 

- Funcție de evacuare, în caracterul tranzitiv, de la interior către obiect dar având 

bază în impulsul primit de la obiect; joc proiectiv 

- Funcție educativă, prin experimentarea universului necunoscut în corporalitate, 

prin schimbări simbolice; joc de rol 

- Funcție educativă, prin experimentarea caracterului necunoscut prin asumarea 

acțiunilor sale; joc de rol 

- Funcție socială, proiectând dinamici de grup și formulând relații în cadrul 

grupului în funcție de aptitudinile către un joc sau altul; joc de rol 

- Funcție cognitivă, prin construirea unui univers coerent în jurul unei situații 

imaginare; joc de rol 

- Funcție pedagogică, în crearea unui mediu propice pentru manifestarea resurselor 

ascunse. joc corporal, proiectiv, de rol 

 De asemenea, se demonstrează că funcțiile educative, formulate mai întâi de Piaget, 

transcrise diferit pe aceeași matrice, de către Sue Jennings, conțin toate funcțiile în interiorul 

lor. Este vorba de o serie de procese care au loc simultan. Funcția psihologică de adaptare la 

trauma alterității se îmbină cu cea biologică de pre-exercițiu și mai apoi cu cea psihologică și 

educativă prin care copilul învață prin imitație și joc, primele forme de relaționare prin “ca și 

cum”. Mânuirea obiectuală, se îmbină cu funcția psihologică de evacuare a unor pulsiuni 
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negative și cu cea de transformare a pulsiunilor negative pe obiect, formând astfel jocul 

proiectiv (numit de Piaget “simbolic”). Funcțiile cognitive, sociale, educative și psihologice se 

împletesc formând jocul de rol, care mai apoi derivă în joc de regulă.  

 Din acest motiv, mai departe în interiorul lucrării, se va pune accent pe categoriile de 

jocuri identificate de Sue Jennings, întrucât acestea cuprind funcțiile biologice, sociale, 

psihologice, psihanalitice etc.  

 

           Utilizarea pedagogică a funcțiilor 

 

În acest subcapitol se studiază funcțiile pe care jocul le are pentru persoana adultă. . În 

fond, studenții artei actorului se presupune că au trecut de vârsta copilăriei. Abia după 

demonstrarea aplicabilității funcțiilor identificate la persoana matură și după înțelegerea felului 

în care acestea transformă inconștient personalitatea individului, se poate vorbi despre felul în 

care profesorul poate utiliza jocul cu scop pedagogic în lucrul cu adultul. 

 Tot în acest subcapitol sunt enunțate direcțiile în baza cărora, în viziunea noastră, 

pedagogul ce dorește să utilizeze jocul în lucrul cu studentul actor, poate formula jocurile. 

Direcțiile trasate sunt inspirate din funcțiile pe care le ocupă jocul în toate etapele dezvoltării 

individului, de la copil, la adult. Direcțiile pedagogice trasate sunt bazate pe funcțiile enumerate 

în capitolul anterior. 

Utilizând diverse observații ale diverșilor cercetărtori, respectiv antropologin precum 

Margaret Mead, Mikluho-Maklai, Bryant, Bogoroz Tan, se subliniează faptul că vârsta jocului 

depinde de fapt de contextul social și de capacitatea de a fantaza a individului. Din acest motiv, 

toate funcțiile jocului, mai puțin cea biologică, pot fi transferate la persoana adultă. 

În continuare, se studiază felul în care primii șapte ani de dezvoltare se reflectă în viața 

omului matur la toate nivelurile și s-a dezvoltat teoria etapei individuale (introdusă în play-

therapy de Sue Jennings). Fiecare individ ar trebui să pornească în studiul artei actorului 

pornind de la datele sale, scopul pedagogului fiind să le identifice și apoi să le potențeze. Cele 

trei etape specifice pentru fiecare individ în parte sunt: corporal, proiectiv/simbolic, de rol. Se 

poate vorbi deci, de trei tipuri de studenți. Fiecare tip rezonează cu un anumit joc. Din acest 

motiv, învățământul artistic trebuie să vină în întâmpinarea resursei principale de creație a 

fiecărui individ în parte.  

Se importă în psiho-pedagogia artei actorului diferențierea clară: joc liber – joc ghidat/ 

condus. În viziunea noastră, poziționarea terapeutului din cadrul jocului liber ar trebui să fie 

primul fel de raportare al pedagogului, în lucrul cu studentul. Din acest motiv, jocurile acestora 
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nu ar trebui judecate în această primă etapă întrucât ele furnizează informații vitale despre 

personalitatea celor cu care se va lucra în următorii trei ani. Se trasează o serie de principii 

clare, astfel încât profesorul să nu ajungă, așa cum de multe ori se întâmplă, să fie psihologul 

neavizat al propriilor studenți. 

 

Funcția jocului de actorie 

 

În prima parte a subcapitolului următor se realizează o paralelă între funcțiile jocurilor 

identificate în subcapitolul “Funcția jocului în dezvoltarea individului” și structura primului an 

de studiu al artei actorului propusă de Universitatea Națională de Artă Tetrală și 

Cinematografică “I.L. Caragiale”.  

Concluzia urmărită este că primii pași în profesionalizarea actorului constau, de fapt, 

în munca de recuperare a elementelor fundamentale pe care se construiește orice ființă umană. 

Actoria nu este, în viziunea noastră, un câmp străin pe care individul trebuie să îl exploreze, ci 

baza pe care el și-a construit întreaga personalitate. Studentul actor realizează inconștient, în 

primul an de studiu, o suită de regresii care îi declanșează resurse din primii șapte ani de viață.  

Analiza efectuată urmărește o suită de etape. Prima este trasarea obiectivelor, a doua 

explicarea concretă a lor (stabilirea diferențierii dintre ceea ce se urmărește teoretic și ceea ce 

se urmărește practic). Mai apoi, se realizează o paralelă dintre categoriile de jocuri jucate de 

studenți și jocurile care marchează etapele identificate de Piaget, dezvoltate mai apoi de Sue 

Jennings. Scopul este acela de a observa faptul că toate categoriile de jocuri specifice artei 

actorului, prin structura lor, urmăresc întoarcerea studentului într-o etapă a copilăriei, retrezirea 

unor “eu”-uri estompate de către acesta, odată cu trecerea la vârsta maturității. Din acest motiv, 

scopul pedagogic al jocurilor de arta actorului este acela de a recupera ceva, de a retrăi ceva, 

de a regăsi ceva.  

În urma analizei asupra obiectivelor UNATC și a felului în care acestea sunt 

implementate, se demonstrează faptul că primul semestru al anului I de actorie constă în 

reluarea în posesie a unui Eu copil, ludic.  

 

Concluzie 

 

Capitolul al II-lea își propune să fie un ghid de structurare a jocului cu scop pedagogic, 

joc cu funcție dublă.  
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Capitolul al III-lea – Schimbarea structurii jocului în                   

arta actorului 
 

Introducere 

 

În primul capitol al lucrării s-au studiat elementele care compun structura jocului. 

Pornind de la diversele clasificări s-a constatat că jocurile nu pot fi grupate în categorii și că 

toate clasificările eșuează într-un anumit punct. Pornind de la analiza clasificărilor realizate s-

a identificat faptul că singurul fel în care se pot împărți jocurile este prin intermediul etapizării 

lui Piaget. Așa cum s-a afirmat și în primul capitol, Piaget identifică trei etape ale jocului care 

sunt, de fapt, echivalente etapelor dezvoltării psiho-sociale a omului.  

Etapele lui Piaget sunt: jocuri de practică, jocuri simbolice, jocuri cu regulă. Orice joc 

se structurează pe una sau mai multe dintre aceste etape. Un joc poate integra mai multe etape 

(de exemplu în formulele ritualice pe care copiii le folosesc în jocurile cu regulă). De asemenea, 

s-a constatat că prezența unei structuri de joc de practică creează aura jocului.  

În al doilea capitol al cercetării s-a analizat funcția pe care jocul o îndeplinește în 

dezvoltarea umană și, mai apoi, funcția pe care jocul de actorie o îndeplinește în dezvoltarea 

studentului actor. S-a făcut o paralelă cu jocurile utilizate în play-therapy și s-au importat o 

serie de principii. S-a preluat principiul jocului liber, în care terapeutul nu direcționează în 

niciun fel pacientul, utilizând jocul pentru cunoașterea acestuia. S-au trasat o serie de parametri 

după care ar trebui să se formuleze mai apoi jocul condus, în care pacientul își direcționează 

pacientul. S-au aprofundat tiparele relaționale identificate de Sue Jennings, conform cărora 

resursa principală a fiecărui student poate fi identificată printr-un tip de joc. Continuând studiul 

etapelor lui Piaget, Sue Jennings a demonstrat faptul că fiecare individ rămâne, de fapt, atașat 

de un anumit tip de joc. Din acest motiv, putem trasa următoarele categorii: corporal, simbolic, 

de rol. Principiul identificării etapei dominante utilizat în play-therapy în relația dintre 

psihoterapeut și pacient, a fost modificat și preluat într-o formă nouă în relațiile profesor-

student. S-a marcat o diferențiere clară dintre rolul de terapeut și acela de profesor, rolul de 

pacient și acela de student.  

În cea de-a doua parte a capitolului II s-a subliniat faptul că prima funcție a jocului de 

actorie este, de fapt,  aceea de recuperare a resursei principale creative. Se poate afirma că 

redobândirea componentei naturale este echivalentă cu reperarea jocului caracteristic al 
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fiecăruia. De asemenea, în această parte s-au identificat și punctele nevralgice în care sistemul 

actual, în absența unei direcții clare, eșuează în a îndeplini acestă funcție.  

Capitolul al III-lea, “Structura jocului” reprezintă partea practică a acestei cercetări. În 

acest capitol, utilizând cercetările structurale ale lui Piaget, principiile pedagogice trasate în 

capitolul anterior, direcțiile importate din ramura de play-therapy, studiile asupra tiparelor 

comportamentale ale lui Sue Jennings și structura anilor universitari conform metodologiei 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, se încearcă 

formularea unei noi structuri a procesului pedagogic, prin care jocul să devină instrument activ 

pentru profesor în toate etapele dezvoltării studentului actor. 

 Cercetările lui Sue Jennings însoțesc procesul restructurării în fiecare etapă. Studiile 

sale asupra tipologiilor  influențează felul în care conceptele specifice artei actorului sunt 

introduse pentru fiecare tipologie de student în parte. Ghidul principal este structura anilor 

universitari, conform metodologiei Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică. În fond, această cercetare nu urmărește să infirme validitatea metodei 

utilizate în prezent. Ea caută să vină în întâmpinarea nevoilor actuale ale profesorilor. 

 

 Anul I, semestrul I, modulul I – Pregătirea pentru situație 

 

Primul model al acestui semestru este dedicat jocului. Din acest motiv, o mare parte 

dintre studenți nu întâlnesc mari dificultăți, întrucât sarcinile enunțate sunt simple și 

inteligibile. Cu toate acestea, de multe ori, mulți pedagogi afirmă faptul că se pierde foarte mult 

timp jucând aceleași jocuri. De fapt, în ultima parte a modulului de jocuri, acestea devin o 

performanță în sine, irelevantă pentru studiul real al artei actorului. Primele momente de 

confuzie au loc, în general, spre finalul primului semestru, odată cu trecerea la scene. Acest 

subcapitol își propune să restructureze felul în care este abordat jocul în primele săptămâni, 

astfel încât timpul să fie optimizat. Își propune, de asemenea, să modifice radical rolul pe care 

jocul îl are pentru profesor. Utilizând principiul jocului liber, importat din play-therapy, jocul 

poate deveni un instrument mult mai util pentru pedagog. 

Se observă că primul modul reprezintă de fapt o variantă comprimată a metodei Violei 

Spolin, majoritatea exercițiilor utilizate și etapizarea acestora, ordinea în care acestea sunt 

predate, fiind preluate din lucrarea sa. Mai apoi, se încearcă reperarea punctelor nevralgice ale 

sistemului actual și ale motivelor pentru care modulul de jocuri nu reprezintă o punte de 

legătură între viața civilă și primele forme de creație artistică (rezolvare organică în situație). 
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În primul rând, este propusă introducerea etapei jocului liber (care durează două săptămâni), în 

care profesorul joacă mai mult rolul unui observator. În al doilea rând, este introdusă o nouă 

etapă posibilă a exercițiului “Expunerea” conformă cu cerințele primului semestru și o etapă 

intermediară la exercițiul derivat din “Expunerea”, căutarea obiectului.  În al treilea rând, este 

introdusă o variantă de restructurare a etapei jocurilor de complicitate astfel încât ele să devină 

un instrument prin care se trece la replică. 

  

 Anul I, semestrul I – Asumarea situației 

 
 

            În acest subcapitol ramifică jocurile enunțate în subcapitolul anterior și sunt generate 

noi structuri de jocuri pentru a face tranziția către cerințele situației. Sunt enunțate exerciții de 

tranziție de la o structură creativă la alta. Se ilustrează structuri care facilitează tranziția de la 

proiecție, la rol, la corporal. Mai apoi, se introduc o serie de jocuri pregătitoare, care clarifică 

noțiunea de “subtext” și care facilitează procesul de învățare și înțelegere a textului.  

 În continuare, sunt analizate definițiile situației după care își formulează obiectivul 

pedagogic metodologia Universitatății Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. 

Caragiale”. Se observă că principala cauză a blocajelor ce apar odată cu trecerea de la joc la 

situație constau în faptul că sistemul realizează o trecere de la un punct de concentrare clar la 

unul ambiguu. Se formulează exerciții aplicate pentru a construi puncte de concentrare clare, 

pornind de la întrebările “unde?”, “când”, “de ce?”, “pentru ce?” din care derivă “cum”-ul, 

scopul, motivația și relația vie cu partenerul. Se exemplifică o serie de structuri de jocuri și se 

explică un mecanism de generare a jocurilor care pot stopa eventualele blocaje ale studenților.  

 

 Anul I, Semestrul al II-lea – Situația în context 

 

 Cel de-al doilea doilea semestru al primului an de studiu este punctul în care jocurile 

nu își mai găsesc noi etape de dezvoltare. În acest punct, singurul joc nou propus, conform 

programei actuale, este exercițiul: concept. 

 În acest subcapitol, studiul se orientează către obiectivele enunțate în metodologia 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, și către formularea de jocuri care 

să sprijine profesorul de arta actorului în lucrul cu studenții la clasă. Se observă că semestrul 

al II-lea se concentrează pe dezvoltarea a două procese majore: refacerea unui proces scenic și 

relația dintre parteneri. 
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 Pornind de la cele două obiective, se formulează structuri de jocuri (reprezentând noi 

etape ale jocurilor din primul semestru) astfel încât tranziția de la scena liberă (în care partenerii 

sunt aleși la întâmplare, situația este decontextualizată, relația dintre parteneri este vag 

formulată) la scena fixată (în care partenerii sunt prestabiliți, în care contextul este definit, 

relația este bine delimitată) să se producă fără momente de confuzie. 

 

 Anul II, Semestrul I – Personajul 

 

 Dacă în cadrul primului an de studiu, obiectivele de bază sunt precis formulate într-o 

suită de concepte fundamentale specifice meseriei (scop, miză, punct de concentrare, prag, 

refacere, concept, relație), în cadrul celui de-al doilea an, procesul devine mult mai complex, 

neputând fi sintetizat într-o serie de termeni simpli. În al doilea semestru se face tranziția reală 

către ideea de “personaj”. Prin ideea de personaj se înțelege o înșiruire de contexte anterioare, 

presupuse de dramaturgia oricărei piese. Prin înșiruirea potrivită de “dacă”, prin punerea 

întrebărilor potrivite, orice student poate ajunge prin pași exacți la un joc veridic, bazat de o 

suită de motivații.  

Pornind de la principiile teoretice și urmărind mai apoi pașii practici propuși de 

metodologie, se observă că pentru mulți dintre studenții actori, principiile pe care se guvernează 

lucrul la clasă în cadrul anului al II-lea par opuse celor din cadrul primului an de studiu. Se 

remarcă faptul că motivul principal pentru care acest lucru se întâmplă este acela că atenția se 

mută de pe “situația dată” pe ideea de “personaj”. Se subliniază faptul că, în afara unei 

cunoașteri amănunțite a piesei, descoperirile experiențiale din cadrul unei situații din textele 

realist-psihologice pot fi eronate. În cadrul anului II se cere încadrarea situației într-un context 

mare, al întregii piese. Astfel, studentul actor se găsește în postura în care, înainte să 

experimenteze propriu-zis, trebuie să studieze piesa în profunzimile sale. Din faptul că 

propunerile nu mai sunt la fel de libere ca în primul an, în care scena era decontextualizată, se 

naște o senzație de îngrădire a creativității.  

 O altă sursă de blocaj se remarcă în cazul unora dintre studenții care efectuează un 

studiu asupra epocii în care piesa a fost scrisă. Din cauza faptului că o epocă nu poate fi 

cuprinsă într-o serie de observații, se naște ideea că personajele piesei sunt niște entități străine 

care trăiesc altfel decât persoanele din prezent. 

 În continuare, se observă că o altă sursă de erori pe care studenții le fac vine din 

aprofundarea experiențială a conceptului de “supratemă”. Cu toate că mulți profesori utilizează 
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acest termen în lucrul cu studenții lor, el nu își găsește concretețe în acțiuni. El rămâne, astfel, 

un concept străin care se referă la un personaj construit mintal și neasumat real. 

 În ultima parte, se vorbește despre tranziția extrem de rapidă de la un plan emoțional la 

altul în cadrul relațiilor personajelor lui Cehov. Se observă că, într-o cantitate extrem de mică 

de text, se realizează o serie de salturi succesive de la un plan de joc la un altul. De multe ori, 

trecerile nu sunt generate de ceva ce se întâmplă în realitatea concretă ci de un cumul de 

declanșatori interni emoționali. O serie de structuri de jocuri ar trebui să se axeze pe 

descoperirea tranzițiilor de la un plan de joc la altul. 

 În continuare, structurile ludice sunt împărțite în trei mari categorii: Descoperirea 

piesei, Planurile de joc și Supratema. Fiecare categorie vine cu soluții de restructurare a 

jocurilor deja existente în scopul de a crea o tranziție gradată de la situație la personaj, de la 

opțiune liberă la opțiune generată de piesă, de la scop simplu la supratemă, de la relație 

compusă din comuniunea a două concepte la relație multifațetată în care o multitudine de 

planuri se întrepătrund.  

În cadrul descoperirii piesei, se remarcă faptul că motivele principale ale blocajului sunt 

datorate unui studiu eronat al epocii și a structurii piesei, în care informațiile teoretice nu se 

îmbină cu experiențe practice. În acest scop, sunt propuse jocuri ce facilitează trecerea de la 

situația dată, la situațiile piesei/ situațiile epocii studiate  

În cadrul studiului planurilor multiple de joc, lucrarea se centrează pe felul în care 

acestea apar în relația dintre doi indivizi. Pornind de la studiile mai multor psihologi (Jessica 

Benjamin, Ciccone, Daniel Marcelli), care definesc relația ca înșiruire de treceri de la un rol 

fantazat la altul, sunt propuse structuri ludice pentru construirea unor niveluri profunde de 

relaționare între jucători. Multe dintre jocurile propuse au ca scop secundar acela de a produce 

material de lucru pentru repetițiile la scenă.  

În ultima parte a subcapitolului se cercetează ideea de supratemă. Pornind de la ideile 

enunțate de Lieberman Daniel și Michael Long care studiază efectele interne ale dopaminei, se 

propun exerciții prin care studentul să ajungă să experimenteze supratema atât individual, cât 

și în relație directă cu partenerul. 

 

Anul II, semestrul al II-lea – Mecanismul comic 
 

În continuare, sunt studiate obiectivele teoretice ale ultimului modul de studiu aplicat 

pe obiective clar trasate. Cel de-al doilea semestru al anului II de studiu reprezintă ultimul 

modul în care toți studenții aprofundează arta actorului conform unor obiective comune. 
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Jocurile propuse au ca punct de pornire descoperirile făcute de o serie de teoreticieni, 

respectivi practicieni ai pedagogiei teatrale. Pornind de la observațiile acestora asupra 

elementelor care compun mecanismul comic, se evidențiază faptul că situația comică necesită 

o privire specifică din partea interpretului.  

 Pornind de la “Teoria rîsului” a lui Henri Bergson, sunt extrase câteva principii conform 

cărora se compune mecanismul comic. Acestea sunt: schimbarea situațională bruscă, 

teatralizarea efectului violent/ dureros, potențialul de eroare al unei acțiuni, dimensionarea 

caracterului în jurul unei trăsături fundamentale. Pornind de la acestea, sunt introduse jocuri 

tip pentru a evidenția aplicat felul în care principiile enunțate de Bergson stârnesc rîsul în 

realitatea concretă. În continuare, sunt studiate tipurile de râs cu care operează John Wright. 

Sunt propuse jocuri-cadru prin care studenții pot experimenta existența într-o structură din care 

provine un anumit tip de râs. Jocurile propun o schemă generală, fiind adaptabile în funcție de 

situațiile de comedie la care studenții repetă. Mai apoi, sunt introduse exerciții de conștientizare 

a modificării de statut cu care operează în improvizație Keith Johnstone.  

 La final, este analizată ideea de “joc” al scenei introdusă de Mick Napier. Se observă 

că Napier propune o nouă optică asupra conflictului prin care acesta se potențează prin 

amânare. Pornind de la structura unei scene din Tartuffe, este generat jocul amânării 

conflictului prin care studenții își pot gândi scenele și pot propune rezolvări creative în baza 

unui principiu simplu. 

 O parte dintre exercițiile propuse în acest subcapitol reprezintă structuri ce pot fi 

adaptate în funcție de cerințele efective ale situației de lucru. O altă parte dintre ele reprezintă 

forme simple prin care studentul poate experimenta forma concretă pe care o iau, prin punerea 

în practică, principiile teoretice enunțate. „Joaca este, în fond, fără sens, așa că avem nevoie de 

context ca să devină semnificativă.”1 

 

 

 

  

 

 

 

 
1John, Wright, “De ce râdem la teatru?”, Editura Nemira, București, 2016, pag 143 
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Concluzie 

 

Pentru lucrul în cadrul celui de-al treilea an de studiu, nu s-au propus jocuri specifice 

dintr-un cumul de motive. În primul rând, obiectivele trasate de metodologia Universității 

Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” vizează, în anul III, lucrul 

efectiv la un spectacol. Se presupune că toate principiile asimilate, își găsesc sensul prin 

repetițiile propriu-zise la un spectacol, respectiv, prin jucarea mai multor reprezentații ale 

aceluiași spectacol. Programa analitică nu include noi etape de învățare, noi obiective ci, mai 

degrabă, verificarea practică a conceptelor asimilate deja. Se poate afirma că există noi 

acumulări, noi descoperiri pe care studenții le realizează, totuși, acestea reprezintă mai degrabă 

revelații profesionale datorate experienței efective de lucru. În al doilea rând, piesele pe baza 

cărora se structurează spectacolele de licență variază în funcție de necesitățile grupei, de 

numărul de studenți, de propunerile acestora, de diverse decizii ale profesorului coordonator. 

Unele spectacole de licență au la bază texte clasice în timp ce în altele, se pornește de la texte 

contemporane. Din acest motiv, nu se pot propune exerciții care să includă toate demersurile 

efectuate în cadrul spectacolelor de licență, întrucât ele sunt diferite de la o grupă la alta, de la 

un caz la altul. Cu toate acestea, o parte semnificativă din exercițiile propuse în capitolul 

“Schimbarea structurii jocului” pot fi utilizate în lucrul pe orice text dramatic. 

Cercetarea efectuată nu își propune să fie un manual de jocuri sau un sistem de gândire 

unidirecționat. Toate jocurile propuse pot suferi modificări în funcție de nevoile studenților, de 

noi obiective identificate, de obstacole de profesori etc. Studiul efectuat și-a propus în primă 

etapă să observe elementele structurale după care se guvernează ceea ce generic denumim joc, 

mai apoi să studieze aplicabilitatea jocului în pedagogia actorului și în pedagogie în general, 

pentru ca în final, să ilustreze prin exemple concrete felul în care anumite înțelegeri pot fi 

facilitate prin intermediul acțiunii ludice. 
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