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Pandemia 2020 – Artele spectacolului  
şi învăţământul online

Artele spectacolului în vremea pandemiei
– O privire de ansamblu (re)compusă din 13 fragmente şi viziuni  

asupra vieţii culturale –

Ofelia STANCIU
UNATC „I.L. Caragiale“ București, România
ofelia.stanciu@specialevents.ro

Abstract: Beyond the discussions about restrictions, losses 
or limitations, the pandemic that affected the cultural life in 
Romania during March – June 2020 (with the possibility of 
extending this term beyond the date of writing this article) 
also brought a period of introspection and analysis on how art 
will regather to meet the new challenges of social, economic 
nature - and, perhaps most importantly, the challenges of 
technological nature. Thirteen personalities in the field of the 
performing arts answered a set of three questions that aimed 
to point out both the reaction of the cultural environment to 
the immediate constraints of the suspension of activity in the 
performance halls and the medium and longterm forecasts of 
new art forms and the new ways of the creator – artist – stage – 
audience relationship, with the digitization of artistic creation 
on an unprecedented scale.

Keywords: 2020 pandemic, performing arts, online environment, digitalization, 
new artistic forms, the creator-public relationship in the post-pandemic dimension, 
digital explosion.

ResearchI

Această serie de mini-interviuri î�şi propune 
să reconstituie, prin răspunsurile oferite de cei 
treisprezece artis�ti, teoreticieni s�i producători 
– personalităt�i marcante î�n diverse sfere 
de creat�ie s�i prezentare a spectacolelor – o 
imagine in nuce a viet�ii artistice î�n confruntarea 
cu hiatusul impus de pandemia care a afectat 
un î�ntreg sector cultural î�n prima jumătate a 
anului 2020.

Din varietatea răspunsurilor s�i punctelor 
de vedere oferite, din aspectele pozitive 

identificate (timpul câs�tigat pentru creat�ie 
s�i introspect�ie; deschiderea spre un orizont 
cultural mult mai vast, accesibil sub o formă 
digitalizată, care contribuie la dezvoltarea 
unui sistem de referint�e conectat la standarde 
internat�ionale) s�i mult mai numeroasele 
aspecte negative semnalate (stoparea activităt�ii 
î�ntregului sector artistic, cu un puternic impact 
psihologic s�i material; anularea a numeroase 
proiecte; potent�ialul unei digitalizări fortuite 
a consumului cultural, subdimensionarea 
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evenimentelor artistice pe fondul măsurilor 
sanitare impuse de autorităt�i), se cristalizează 
o viziune care are î�n centrul său produsul 
cultural ca mecanism viu.

Î�n acelas�i timp, indiferent de locul unde 
se pozit�ionează respondent�ii î�n privint�a 
tehnologiei s�i interferent�ei digitalului î�n cultură 
– de la o viziune care prives�te această imixtiune 
ca o formă artificială, care nu contribuie per se 
la valoarea experient�ei estetice, la o viziune care 
consideră noile tehnologii drept o formă de a 
î�mbogăt�i spectacolul – nu putem nega faptul că 
tehnologia este o parte integrantă din realitatea 
noastră cotidiană, din  limbajul  nostru, din 
modul î�n care cunoas�tem s�i interact�ionăm s�i – 
implicit, o componentă din ce î�n ce mai prezentă 
s�i î�n mediul artistic.

Principala chestiune pusă î�n discut�ie î�n 
perioada ultimelor luni de zile, î�n linis�tea sălilor 
părăsite de artis�ti s�i de spectatori, rămâne î�nsă 
consumul cultural digital/online s�i modul î�n 
care acest nou tip de consum î�mbrăt�is�at pe 

o scară globală poate genera o schimbare de 
paradigmă artistică. Este oare acesta î�nceputul 
unei noi revolut�ii tehnologice?

Răspunsurile primite recompun, la o 
primă lectură, imaginea unei lumi divizate. 
Pe de o parte, regăsim raportarea la imaginea 
spectacolului transmis online ca formă 
î�nchistată î�ntr-un format-conservă, un format 
care î�i anulează emot�ia, transformându-l 
î�ntr-un produs hibrid: nici teatru, nici film. 
Pe de altă parte, regăsim spectacolul transmis 
online ca formă de apropiere, ca modalitate 
de conectare culturală care ne-a deschis (î�n 
mod paradoxal, am putea spune) î�ntreaga 
lume î�n timp ce eram izolat�i î�n propriile 
locuint�e, rolul de liant social prevalând 
î�n acest caz î�n fat�a contraargumentelor 
de natură artistică. Îndiferent de pozit�ia 
pe care se situează, răspunsurile oferite 
ilustrează diversitatea viziunilor artistice 
s� i complexitatea raportului dintre artă s� i 
tehnologie.

3 întrebări şi 13 fragmente
1. Toată lumea vorbeşte despre restricţii, 

pierderi, limitări, dar perioada pandemiei 
a fost pentru mulţi şi un moment de 
introspecţie. Ce consideraţi că aţi câştigat 
în această perioadă de pandemie în ce 
priveşte viaţa culturală?

Dragoș Galgoţiu, regizor – Perioada 
pandemiei a fost pentru mine illo tempore, o 
ies�ire din timp, o insulă de timp, o mare s�ansă 
de a fi eliberat de presiunea „următorului 
proiect”, dar nu numai asta. A fost ocazia de 
a privi de la distant�ă react�iile celor din jur 
s�i de a î�mi defini cu o mai mare limpezime 
propria atitudine. Am fost provocat, am trăit 
intens această experient�ă s�i a fost s�ansa de a 
imagina un limbaj pe care poate nu l-as�  fi putut 
imagina altădată.

Gigi  Căciuleanu,  coregraf – Î�n ceea 
ce mă prives�te mă consider fericit de fi avut 
posibilitatea s�i timpul sa ma consacru poeziei 
s�i desenului considerându-le, ambele, ca 
fiind de aceeas�i factură precum compozit�ia 
coregrafică s�i mecanismele interpretării de 

dans, inventându-mi un teatru (tot teatru!) 
poetic s�i un altul grafic, î�n afară de teatrul 
meu coregrafic, pe care să le î�mpărtăs�esc 
publicului. Fragmentele personalităt�ii mele 
artistice s-au contopit î�ntr-un tot organic.

Tiberiu Soare, dirijor – Am câs�tigat acel 
lucru de a cărui lipsă ne plângeam, s�i anume 
timpul, pe care l-am folosit cum am s�tiut mai bine. 
A fost un prilej de a duce la capăt unele proiecte 
personale. Am reus�it, după ani de amânare, 
să realizez o analiză armonică s�i structurală a 
integralei simfoniilor beethoveniene (suntem î�n 
an aniversar Beethoven), urmată de o regândire 
sistematică a altor partituri din repertoriu. 
Poate că am primit cu tot�ii exact acel timp de 
care aveam nevoie pentru astfel de lucruri din 
viat�a noastră.

Mihai Cosma, muzicolog – Pentru că 
românul este optimist de fel s�i trebuie să 
vadă s�i partea bună î�n orice nenorocire, pot 
s�i eu intra î�n aceasta logică, socotind că am 
câs�tigat din vizionarea (devenită gratuită s�i 
difuzată zilnic) a unei lungi serii de excelente 

ăă
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spectacole de operă s�i balet, de pe cele mai 
mari scene ale lumii. Cu rezultatul reas�ezării 
unor valori s�i a unei mai bune î�nt�elegeri a 
ceea ce î�nseamnă cu adevărat performant�a, 
modernismul, creativitatea. Î�n plus, relatările 
s�i declarat�iile privind lupta managerilor s�i a 
artis�tilor pentru supraviet�uire au constituit 
o lectură instructivă s�i o sursă de informat�ii 
privind organizarea zonei de entertainment 
(privită î�ntr-un spectru larg) î�n Occident, pe 
bază de autofinant�are s�i de profit.

Valerian Mareș, Președinte Fundaţia 
Art Production (Producător Executiv al 
Festivalului Internaţional „George Enescu”) 
– Am putut vedea î�n această perioadă ce 
î�nseamnă pentru un om care face parte 
din breasla realizatorilor (regizori, artis�ti, 
scenografi, muzicieni etc.) s�i producătorilor 
de spectacole să nu î�t�i pot�i „face meseria”, să 
nu î�t�i pot�i prezenta vocat�ia. Ș� i nu mă refer aici 
la aspectul material al problemei, deloc de 
neglijat, ci la aspectul emot�ional. Dar a fost o 
perioadă î�n care am câs�tigat s�i experient�ă î�n a 
vedea cum se poate prezenta un spectacol sau 
concert online – s�i ce presupun demersurile 
pentru acest lucru. Am gândit diverse forme de 
a prezenta spectacole s�i concerte deja create s�i 
care vor fi pentru viitor variante de realizare a 
unor noi creat�ii. Recunosc că, urmărind diverse 
spectacole online, mi-a lipsit atmosfera din sala 
de spectacol, mi-a lipsit emot�ia directă care vine 
dinspre artistul aflat pe scenă.

Daniel Klinger, light designer – Oprirea 
tuturor activităt�ilor din domeniul artelor 
spectacolului a produs un cutremur î�n sectorul 
profesiilor asociate s�i au fost afectat�i tot�i cei 
care activau î�n industrie. Prin pauza impusă 
de restrict�ii s-au amânat, iar î�n unele cazuri 
s-au anulat foarte multe spectacole. Repetit�iile 
au fost anulate. Un angrenaj colectiv a fost 
oprit, având ca efect pierderea iremediabilă 
a unor opere ajunse î�n faza finisată. Cred că 
efectele acestei pauze se vor simt�i î�n următorii 
doi-trei ani. Există totus�i s�i un mic beneficiu. 
Lipsa activităt�ii a permis celor care practică 
meserii din domeniul artelor spectacolelor 
să se perfect�ioneze fie prin parcurgerea unor 

cursuri online, fie prin studiu individual. 
Aceste perfect�ionări nu ar fi putut fi parcurse 
î�n perioadele normale de activitate din cauza 
orarului foarte aglomerat.

Alina Moldovan, consultant artistic 
– Această perioadă de pandemie a generat 
o î�ntreagă suită de react�ii, de experimente 
s�i de experient�e pe care nu le-am fi putut 
prevedea î�ntr-un alt context. Întrospect�ie, da, 
cu certitudine, s�i nu doar pe plan personal, 
ci pentru un î�ntreg sector artistic, care a fost 
pus fat�ă î�n fat�ă cu valorile sale profunde – s�i 
poate cu inert�iile sale. A fost o perioadă care 
ne-a adus mai aproape de o serie de î�ntrebări 
fundamentale despre teatru s�i despre 
viitorul său, despre puterea sa de adaptare, 
despre sistemul î�n care creăm. Ș� i poate cel 
mai mare câs�tig este faptul că î�n mijlocul 
acestor incertitudini, s�i î�n ciuda tăcerii care 
s-a lăsat peste sălile de spectacol, artis�ti s�i 
teatre din  î�ntreaga lume s�i-au unit  glasurile 
s�i eforturile, demonstrând î�ncă o dată că arta 
are o capacitate inepuizabilă de a restabili 
coeziunea socială, spirituală s�i morală de care 
avem nevoie î�n momentele cele mai dificile.

Monica Davidescu, actriţă, Teatrul 
Naţional București – Ca orice artist care 
are un program stabilit, cu premiere s�i 
multe spectacole, pentru î�nceput m-am 
impacientat. Apoi am î�ncercat să văd partea 
plină a paharului s�i am descoperit că suntem 
adaptabili vremurilor, situat�iilor. M-am adaptat 
tehnologiei moderne, care m-a adus aproape 
de mult�i copii s�i părint�i î�n fiecare seară prin 
intermediul transmisiilor live î�n care lecturam 
poves�ti. Î�n felul acesta pot spune că mi-am 
apropiat oameni la care nu am reus�it să ajung 
prin intermediul spectacolelor.

Silviu Biriș, actor, Teatrul Naţional 
București – Din perspectivă culturală am 
aflat cât mă mai defines�te profesia pe care 
am ales-o î�n urmă cu mai bine de douăzeci 
de ani s�i unde am gres�it î�n abordarea ei 
deontologică. De unde trebuie să continui s�i 
ce î�mi doresc cu adevărat să mărturisesc de 
acum î�ncolo. Ce mă odihnes�te s�i poate fi 
ziditor î�n spectatorul de teatru. Î�n acelas�i 
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timp, a fost o perioadă î�n care am reus�it să 
audiez o serie de concerte de muzică clasică 
sau să văd product�ii cinematografice de 
referint�ă mondială.

Anca Sigartău, actriţă, Teatrul Bulandra 
– Teatrul fără acum – aici – emot�ie – contact 
nemijlocit î�ntre spectator s�i actor nu există. 
Oricâte spectacole î�nregistrate de valoare 
incontestabilă au luat cu asalt mediul online, 
după părerea mea, atâta timp cât există un 
intermediar tehnic î�ntre actor s�i spectator, 
aceste spectacole au rămas la nivelul unui 
material de arhivă. Deci am putea spune că... 
as�teptăm să existăm din nou. Lucrul valoros 
care ar trebui extras din această experient�ă (o 
lect�ie esent�ială) este raportarea la public.

Adrian Nour, actor – Am câs�tigat timp. 
Au existat perioade î�n care mă aflam î�ntr-o 
goană continuă î�ntre repetit�ii, spectacole 
sau concerte. As�adar pot spune că a fost o 
perioadă bună pentru a face anumite lucruri 
pe care le amânam din lipsa timpului. Pe lângă 
citit, am văzut zeci de filme, am ascultat multă 
muzică s�i am scris. A fost timp s�i pentru studiu 
muzical s�i cred că am compus piese pentru 
două albume. Am avut momente î�n care pur 
s�i simplu stăteam s�i visam cu ochii deschis�i. 
Pentru că am avut timp.

Amelia Antoniu, soprană, Teatrul 
Naţional de Operetă și Musical „Ion Dacian” 
– Am urmărit spectacole online cu mare plăcere 
s�i î�ncântare î�n această perioadă. Î�n acelas�i 
timp, am simt�it ce î�nseamnă să stai departe 
de drumul viet�ii, de misiunea pe care o ai de 
î�ndeplinit. Întrospect�ia m-a ajutat, î�ntr-adevăr, 
să mă adaptez situat�iei: cu răbdare s�i credint�ă, 
cu muncă s�i dăruire, cu iubire pentru sine s�i 
aproape. Cred că î�n felul acesta î�n orice î�ncercare 
putem găsi ceva bun, î�n orice frână putem intui 
o pregătire pentru un nou demaraj.

Eugen Oprina, regizor de film – Câs�tigul 
cel mare pentru mine a fost accesul la 
canalele de distribut�ie online ce apart�in unor 
prestigioase companii producătoare de operă, 
teatru, muzică clasică s�i Jazz. Astfel, printre 
altele, m-am bucurat de î�nregistrări puse la 
dispozit�ie de MET Opera, Quello Concerts, 

Jazz at Lincoln Center, National Theatre. O altă 
intersect�ie inedită cu actul artistic î�n această 
perioadă a fost vizionarea multor transmisii live 
ale unor artis�ti de mare valoare, atât români cât 
s�i străini, care au organizat concerte de acasă 
pentru a-s�i ment�ine publicul aproape.

2. Credeţi că publicul va avea nevoie 
de forme artistice noi după această 
perioadă? Vedeţi tehnologia ca un 
aspect care va căpăta o importanţă 
sporită în următoarele luni/ani?

Dragoș Galgoţiu: Cred că mereu există o 
foame de forme noi, pentru că este firesc să fim 
instabili, vulnerabili, nelinis�tit�i, imaginativi, 
uneori nestatornici cu noi î�ns�ine s�i vrem să 
redescoperim mereu altfel ceea ce aparent 
s�tim. Î�nt�elegerea î�nseamnă formulare î�n limbaj, 
nuant�are prin limbaj, iar formele noi au uneori 
puterea de a nuant�a î�nt�elegerea sau emot�iile 
tocmai prin noutatea lor. Tehnologia este doar 
un instrument, un limbaj î�nseamnă mai mult. 
Există uneori pericolul ca instrumentul să 
exercite seduct�ie î�n sine, dar interesul de acest 
tip se va autodevora repede, e efemer. Toate 
formele de limbaj au această tendint�ă, doar 
unele dintre ele rămân.

Gigi Căciuleanu: Înternetul a fost o 
adevărată salvare î�n această perioadă. Puzderia 
de evenimente bidimensionale online, pe 
ecrane, o dovedes�te. Acest lucru trebuie ret�inut 
s�i folosit î�n viitor. Poate, dacă viat�a culturală a 
suferit, pe bună dreptate (ceea ce se î�ntâmplă 
reprezentând fără doar s�i poate o tragedie 
pentru spectacolul viu!), artis�tii vor fi nevoit�i 
să se reinventeze, să se redefinească.

Tiberiu Soare: Tehnologia are un aport 
indiscutabil la cele mai multe dintre formele 
de exprimare artistică, dar nu trebuie să uităm 
că tehnologia nu poate fi substituită artei. Nu 
cred că impactul crizei pe care o traversăm va 
conduce imediat la schimbarea raportului cu 
publicul. Online-ul este inadecvat exprimării 
ideilor artistice, el rămâne ceea ce este: un 
mijloc, nu un scop.

Mihai Cosma: Îndiferent de pandemie, 
tehnologia este deja, de mult�i ani, un mijloc de 
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exprimare î�n scenă. De cele mai multe ori aduce 
un important plus s�i deschide port�i spre zone 
inaccesibile montărilor tradit�ionale. Dacă ne 
referim la tehnologia informat�iei, s�i aici deja se 
făcuseră pas�i î�n direct�ia dezvoltării unui sistem 
de difuzare online, pe bază de taxă. Forme 
artistice noi este mult spus, dar cele vechi, 
regândite s�i î�mbogăt�ite cu imensul  potent�ial  al 
tehnicii de scenă s�i a tehnicii video pot să ofere o 
deschidere pe care publicul (cred că pot să adaug 
aici î�n plus s�i publicul foarte tânăr, dependent de 
tehnologia jocurilor video) o va aprecia.

Valerian Mareș: Dacă prezint�i lucruri de 
valoare î�ntr-o formă profesionistă din punct de 
vedere artistic s�i tehnic, care transmit emot�ie, 
nu văd o problemă ca publicul să le accepte. 
Recunosc î�nsă că nu mi-ar plăcea ca tehnologia 
să capete o important�ă specială î�n realizarea 
spectacolelor sau a concertelor. Șunt adeptul 
unor product�ii cu aport minimal din punct de 
vedere al tehnologiei î�n ideea de a ne bucura 
mai mult s�i direct de creat�ia artistică, atât a 
creatorilor, cât s�i a interpret�ilor. Pe de altă 
parte sust�in ideea realizării unor spectacole 
sau concerte care să cont�ină cele mai noi 
descoperiri tehnologice din diverse domenii. 
Este o zonă care ar putea să aibă un mare viitor, 
având î�n vedere publicul foarte tânăr caruia i 
se adresează s�i care este obis�nuit cu noutăt�ile 
din tehnologie.

Daniel Klinger: Nu cred că forme artistice 
noi, care să folosească tehnici de comunicare 
la distant�ă, vor putea atenua dorint�a 
publicului de a percepe un spectacol direct, 
fără telemediatori. Tocmai dorint�a publicului 
de a recepta spectacolul prin toate simt�urile, 
dorint�a de a fi î�n fat�a unei scene, de a fi parte 
din spectacol asigură perenitatea teatrului, a 
concertului, a oricărei forme de spectacol live. 
Tehnologiile au fost un element diferit î�n alte 
domenii ale artei, dar nu î�n artele spectacolului. 
Artele spectacolului folosesc tot mai mult 
tehnologii noi, dar doar pentru a î�mbogăt�i 
spectacolul. Nicio tehnologie nu a avut succes 
î�n a intermedia legătura dintre public s�i scenă. 
De fapt, o asemenea insert�ie a tehnologiei î�ntre 
spectacol s�i spectator ar scoate acea product�ie 

din domeniul spectacolului live s�i ar apropia-o 
de cinematografie sau televiziune.

Alina Moldovan: Î�n măsura î�n care 
tehnologia capătă o important�ă din ce î�n ce 
mai mare î�n viet�ile noastre, aceasta î�s� i va găsi 
calea din ce î�n ce mai des pe scenă. Dar cred 
că acest lucru se va î�ntâmpla î�ntr-un mod 
firesc. Nu î�mi imaginez că ne vom trezi la 
finalul acestei pandemii sau câteva luni mai 
târziu, kafkian, î�n scaunul nostru de spectator, 
metamorfozat�i î�n holograme sau alte forme de 
consumator exclusiv digital. Î�n acelas�i timp să 
nu î�mbrăt�is�ăm iluzia că arta teatrală nu este 
supusă schimbării. Tocmai datorită acestei 
capacităt�i de adaptare, de metamorfozare, 
spectacolul s�i-a ment�inut relevant�a de-a 
lungul diferitelor epoci, fiecare cu propriile 
sale revolut�ii s�i transformări. As�adar, dacă vom 
putea vorbi despre noi forme î�n următoarele 
luni sau următorii ani? Nu, nu cred. Dar as�  vrea 
să cred că vom continua să purtăm această 
discut�ie despre modul î�n care putem folosi 
noile tehnologii s�i mediul online nu doar 
pentru comunicarea sau promovarea unui 
spectacol – pentru că orice nou instrument 
cere deprinderea unor noi reguli de utilizare.

Monica Davidescu: Am experimentat 
spectacolele online s�i sper să nu mutăm 
munca noastră î�n acest mediu. Teatrul este 
un organism viu: are nevoie de act�iune 
s�i react�iune. Fără emot�ia publicului, fără 
percept�ia s�i react�ia lui, teatrul se stinge î�ncet. 
Repetit�iile au sens numai s�tiind că la final 
vom oferi publicului munca noastră. Prin 
online se pierd emot�ia s�i conexiunea dintre 
public s�i actor.

Silviu Biriș: Cred că e un moment binevenit 
pentru orice profesie să se repornească, să se 
reinventeze. Teatrul pe care l-am î�nvăt�at de la 
maes�trii mei s�i pe care l-am mos�tenit este î�n 
primul rând de relat�ie. Un teatru viu, cu oameni 
vii, pe scenă. Viat�a adusă sub lupă pe scenă. Dacă 
vom continua să trăim distant�at, probabil că s�i 
teatrul va suferi mutat�ii. Altfel, roata a fost demult 
inventată. Reinventare î�nsemnă readucerea 
aminte a valorilor serioase, ingenuitatea 
profesiei, redescoperirea drumurilor init�iale.

Concept nr. 1 (  20)  /2020
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Anca Sigartău: Î�ntotdeauna este nevoie 
de forme artistice noi, ele sunt necesare s�i 
dezvoltă noi categorii de public s�i diverse 
apetent�e. Î�nsă nu cred că ele trebuie să 
substituie total formele artistice existente, 
cu toată aparenta lor lipsă de „sincronizare 
tehnică”. Șocietatea a evoluat tehnologic, sau 
mai bine spus a avansat tehnologic de mii 
de ani, î�nsă teatrul, indiferent de vremuri, 
funct�ionează î�n mare î�n aceias�i parametri s�i 
cred că atunci când lucrurile se vor schimba 
fundamental nu vom mai vorbi despre teatru 
în�  sensul clasic, ci despre altceva.

Adrian Nour: După această perioadă 
publicului î�i va fi dor să vadă artis�tii pe scenă, 
să-i simtă aproape. Cred ca ne-am săturat 
cu tot�ii de spectacole filmate sau concerte pe 
Zoom. Am fost obligat�i să găsim o „scenă”, o 
cale de a ajunge la public, dar simt�im cu tot�ii 
că nu este cea mai fericită variantă. Am î�nsă 
î�ncredere că vom ies�i din această situat�ie mai 
buni, mai inspirat�i, mai î�nt�elept�i s�i, poate, mai 
respectuos�i.

Amelia Antoniu: Nu cred că publicul are 
nevoie de forme artistice noi, ci de „artisticul” 
sufletelor noastre. Pur s�i simplu are nevoie 
de noi, iar noi, la rândul nostru, avem nevoie 
de el. Este un schimb de energie fără de 
care lumea s-ar prăbus�i, pentru că arta 
î�ncălzes�te inima s�i luminează calea empatiei. 
Dacă vor apărea forme artistice noi, atât timp 
cât ele se vor realiza la distant�ă, va exista 
pericolul adâncirii prăpastiei dintre artist s�i 
ascultător. Ș� i cred că dacă vrem să atingem 
sufletele s�i să bucurăm spiritul, trebuie să 
ne concentrăm î�ncă pe distant�e mici, s�i nu pe 
salturi tehnologice. Des�i, î�n aceste luni de 
distant�are, nu o dată mi-am imaginat cum 
ar fi ca publicul să poată fi pe scenă, printre 
noi, cu ajutorul realităt�ii virtuale. Ar fi un 
lucru cu totul extraordinar, nu?

Eugen Oprina: Nu cred că publicul va 
avea nevoie acum de noi forme artistice. Mai 
degrabă as�  spune că pentru publicul care a 
intrat î�n contact pentru prima oară î�n  aceasta 
perioadă cu interpretări internat�ionale 
valoroase, este posibil să vedem o schimbare 

a sistemului de referint�ă, acesta as�teptând 
mai mult de la scena românească. Î�n ceea ce 
prives�te important�a căpătată de tehnologie, 
consider că aceasta este oricum î�n cres�tere, iar 
pandemia este posibil să fi adus o accelerare 
î�n anumite domenii. Î�nsă noile forme artistice 
care se dezvoltă odată cu tehnologia nu 
sunt î�ncă suficient de performante pentru 
a completa (nu î�nlocui) experient�a reală. 
Odată ce tehnologia de realitate augmentată 
va deveni la fel de performantă, populară s�i 
accesibilă precum telefonul mobil de astăzi, 
interact�iunea consumatorului cu actul artistic 
va căpăta noi valent�e, care vor modifica 
ireversibil percept�ia spectatorului confruntat 
cu orice performant�ă artistică.

3. Când sălile de teatru vor fi redeschise, 
credeţi că va fi la fel sau va începe o 
nouă etapă a artistului, a modului 
de raportare creator-artist-scenă-
public?

Dragoș Galgoţiu: Șper ca timpul de 
recluziune să provoace artis�tii la mărturisiri 
artistice intense care să fie primite cu aceeas�i 
intensitate de public, sper să existe un val de 
entuziasm, sper ca reî�ntoarcerea pe scenă să 
fie o provocare, dar arta spectacolului adună 
mereu experient�e extrem de diferite, de la 
cele mai extraordinare până la divertismentul 
vulgar s�i sunt convins că asta nu se va schimba 
nici după marea pandemie de acum, la fel 
cum nici alte molimi nu au schimbat arta 
spectacolului sau alte arte. Marile schimbări 
sunt cu sigurant�ă mai profunde. Dacă va exista 
o mare explozie tehnologică î�n artă, ea nu va 
avea legătură cu pandemia, explozia aceasta ar 
fi avut loc oricum.

Gigi Căciuleanu: Trebuie neapărat 
să regăsim cât de curând cea de-a treia 
dimensiune a spat�iului, ca să nu mai vorbim 
de cele multiple ale transmiterii s�i percept�iei 
directe a emot�iei – dimensiunea omenească 
– pentru a o integra î�n  universul noilor 
parametri la care am fost nevoit�i să recurgem.

Tiberiu Soare: Artele spectacolului au 
o evolut�ie care nu este î�ntotdeauna dictată 
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de mediul social. Eventualele schimbări 
ale cadrului de percept�ie sunt dictate la un 
nivel mult mai profund, unul generator de 
paradigmă. Nu cred că pandemia a atins acel 
nivel din punctul de vedere al impactului social 
s�i artistic.

Mihai Cosma: Mă gândesc că se vor imagina 
s�i noi variante de spectacole, inspirate din 
impunerea unor condit�ionalităt�i sanitare. Dar, 
pe de altă parte, cred că aceste condit�ionalităt�i 
nu vor fi ves�nice s�i se va reveni la modalităt�ile 
normale de participare a publicului s�i la 
modalităt�ile normale de exprimare î�n scenă (s�i 
la repetit�ii).

Valerian Mareș: Cred că va fi o etapă 
complicată având î�n vedere starea de precaut�ie 
pe care o î�ntâlnim î�n sala de spectacol. Îar dacă 
spectatorul este supus acestei surse de anxietate, 
artistul trebuie să fie mult mai convingător î�n 
realizarea rolului său, pentru a crea starea de 
sigurant�ă s�i echilibru de care spectatorul are 
nevoie, astfel î�ncât acesta să poată recept�iona 
creat�ia artistului cât mai aproape de adevărata 
valoare.

Daniel Klinger: Nu cred că se va schimba 
ceva î�n modul de raportare sau percept�ie a 
relat�iei creator-artist-scenă-public. Probabil 
după deschidere va urma o perioadă de 
voluptate î�n a consuma acest produs cultural, 
ca î�n cazul oricărei dorint�e care nu a putut fi 
satisfacută un timp î�ndelungat. Mecanismele 
care produc plăcere publicului de teatru sunt 
aceleas�i de  pe vremea lui Aristotel, nu cred că 
ar putea fi afectate de o pauză î�n desfăs�urarea 
spectacolelor de teatru.

Alina Moldovan: După cum putem observa 
deja, redeschiderea sălilor de teatru nu va 
coincide cu ridicarea tuturor restrict�iilor. Artis�tii 
revin pe scene î�n aer liber s�i vor reveni î�n sălile 
de spectacol î�ntr-un context î�ncărcat de limitări: 
limitarea numărului de spectatori, limitarea 
contactului î�ntre artis�ti sau chiar limitarea 
duratei actului artistic î�n sine. Din acest punct 
de vedere, nu vom putem vorbi despre un „a fi la 
fel” pentru o bună perioadă de timp. Dacă acest 
lucru va schimba modul de raportare artist/
public, dacă va schimba tipul de emot�ie care 

se stabiles�te î�n raportul dintre artistul aflat pe 
scenă s�i publicul său? Nu, cu sigurant�ă nu.

Monica Davidescu: Cred că ne vom reveni 
curând. Când se vor deschide sălile, spectatorii 
vor veni la teatru, pentru că au nevoie de emot�ia 
colectivă, au nevoie să uite izolarea care pe mult�i 
i-a î�nsingurat. Va mai trece un timp până ne vom 
putea lua din nou î�n brat�e, dar ne vom putea 
apropia unii de ceilalt�i din ce î�n ce mai mult.

Silviu Biriș: E posibil ca abia atunci să 
î�ncepem să jucăm cu adevărat, ca s�i cum ar 
fi ultimul spectacol. Șă dăm din noi ce e mai 
bun pentru teatru. Dacă vom continua să ne 
exercităm profesia î�n mod egocentric, vom fi 
din nou î�nchis�i. Generozitate s�i răbdare, asta 
î�nseamnă trupa!

Anca Sigartău: Teatrul a mai trecut prin 
pandemii. Nu a murit. Nu s-a reinventat î�n 
funct�ie de un virus, ci î�n funct�ie de dinamica 
societăt�ii, de schimbările s�i cerint�ele socialului 
s�i ale politicului. Cât despre o nouă etapă, mi-ar 
plăcea să cred că această perioadă de izolare a 
dus la introspect�ie, la o reas�ezare a valorilor, la o 
reî�ntoarcere la magia unei poves�ti spuse pentru 
public s�i cu publicul părtas�. As�adar teatrul nu 
are nevoie de regândire după noi paradigme, 
ci are nevoie să recâs�tige ceea ce a pierdut: 
abilitatea de a spune poves�ti. Cum o vom face 
rămâne î�ncă de lămurit; cu mai multă sau mai 
put�ină tehnologie, cu un contact direct sau 
mediat.

Adrian Nour: Am avut timp să ne dăm 
restart, să stăm un pic cu noi î�ns�ine, artis�ti s�i 
spectatori, as�a că după perioada aceasta nu as�  
vrea să ne î�ntoarcem la „normal”, ci as� vrea să 
se schimbe lucrurile mult î�n bine. Arta poate s�i 
trebuie să se adapteze.

Amelia Antoniu: Mi-e greu să spun dacă 
va î�ncepe o nouă etapă, deoarece nu s�tiu î�ncă 
sub ce formă s�i când vom reus�i să ne continuăm 
meseria. Când sălile de teatru vor fi redeschise 
ar trebui să reî�ncepem să dăruim iubire, lucrul 
pe care noi s�tim să-l facem cel mai bine. Îar 
raportarea creator-artist-scenă-public este s�i va 
rămâne osmotică.

Eugen Oprina: Pentru î�nceput va fi put�in 
diferit, pentru că numărul de spectatori din sală 
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este semnificativ redus, iar artistul aflat pe scenă 
simte acest lucru. Cu timpul, lucrurile vor reveni 

la normal s�i nu va fi nevoie de nici o modificare 
î�n raportul creator-artist-scenă-public.

Cel de-al 14-lea fragment: digitalizarea, între explozie şi familiar 
Î�n contextul acestei pandemii pe durata 

căreia am avut la dispozit�ie atât timpul, cât 
s� i tehnologia necesară pentru a accelera 
discut�ia despre digitalizare s� i a o purta la 
nivel global, pe scenele din î�ntreaga lume, ne 
putem î�ntreba î�n mod firesc dacă o explozie 
tehnologică în artă, as�a cum o numes�te 
Dragos�  Galgot�iu, va avea loc mai curând decât 
am crede. 

Î�nsă poate imaginea exploziei, a unui big 
bang tehnologic, nu este cea mai potrivită 
metaforă pentru a descrie viitorul spre care 
ne î�ndreptăm. Într-un raport elaborat î�n 
luna iunie 2020 de centrul de cercetare KEA 
European Affairs pentru Consiliul European, 
realitatea culturală a perioadei următoare 
„apart�ine unei generat�ii care locuies�te î�ntr-o 
lume virtuală, o lume î�n care totul este 
accesibil, iar interact�iunile tradit�ionale nu 
mai sunt necesare”. Această nouă generat�ie, 
din ce î�n ce mai put�in caracterizată de 
apartenent�a la o anumită religie, cultură 
sau un anumit teritoriu, foloses�te un limbaj 
din ce î�n ce mai vizual, mai rapid, mai urban. 
Raportul continuă, identificând pandemia 
drept un accelerator fără precedent al unei 
mutat�ii deja familiare î�n rândul tinerei 
generat�ii, profund conectată la ret�elele 
digitale1. 

Șă revenim î�nsă asupra realităt�ii 
culturale î�n domeniul artelor spectacolului. 
La finalul primelor patru luni de coexistent�ă 
cu pandemia care a oprit activitatea teatrelor, 
artis� tii se pregătesc pentru reluarea 
programului de reprezentat�ii s� i repetit�ii. Prin 
ies� irea teatrului î�n aer liber pe durata lunilor 
de vară, prin organizarea stagiunilor estivale, 

1 KEA European Affairs, The impact of the COVÎD-19 
pandemic on the Cultural and Creative Șector, p. 
13 - Raport publicat î�n luna iunie 2020, accesibil 
online la https://keanet.eu/wp-content/uploads/
Împact-of-COVÎD-19-pandemic-on-CCȘ_COE-
KEA_26062020.pdf.pdf

a seriilor de concerte, a evenimentelor de 
tip promenadă, regăsim s� i contactul direct 
î�ntre artist s� i spectator, nemediat de noile 
tehnologii s� i de ecrane. Dar pas� ii deja făcut�i 
către digitalizarea extinsă la scară largă 
au creat un precedent, contribuind la o 
schimbare de percept�ie s� i atitudine atât 
î�n rândul operatorilor culturali, cât s� i al 
spectatorilor. 

Pentru mari teatre dramatice s� i lirice 
din î�ntreaga lume planurile pentru reluarea 
stagiunii sunt dublate de programe care vor 
continua să fie transmise online, anulând 
granit�ele geografice ale reprezentării î�n 
sală s� i ment�inând oferta stagiunii deschisă 
pentru un public internat�ional. Bineî�nt�eles, 
acest sistem de distribut�ie sau difuzare nu 
constituie o noutate î�n sine: institut�ii teatrale 
de renume internat�ional implementează 
sisteme de tip streaming online / on 
demand s� i teatru-la-cinema de ani de zile2 
– s� i amintesc aici ca exemple, î�n ordinea 
lansării programelor, Metropolitan Opera 
(Met Live in HD, 2006), Royal Opera House 
(Live Cinema Șeason, 2008), Royal National 
Theatre (National Theatre Live, 2009) sau 
Wiener Ștaatsoper (live@home, 2013). 

Ce pare să se fi schimbat î�nsă, as�a cum 
aminteam, este deschiderea publicului. 
Odată cu noua realitate a disponibilităt�ii 
spectacolelor exclusiv digital, difuzarea î�n 
mediul online a devenit peste noapte o normă 
a consumului cultural generalizat, fiind 
acceptată s� i de publicul conservator pentru 

2 Metropolitan Opera – informat�ii accesate pe site-
ul Operei, https://www.metopera.org/about/
the-met/Royal Opera House – informat�ii accesate pe 
site-ul Operei, https://static.roh.org.uk/for/pdfs/press-
releases-18-19/ROH-celebrates-ten-years-of-cinema-
broadcasts.pdf. National Theatre, informat�ii accesate 
pe site-ul Teatrului, http://ntlive.nationaltheatre.org.
uk/about-us. Wiener Ștaatsoper, informat�ii accesate 
pe site-ul Operei, www.wiener-staatsoper.at/en/
staatsoper/the-opera-house/
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care ecranul unui device sau ecranul din sala 
de cinema ar fi constituit altădată o barieră 
î�n calea consumului. Îar acest proaspăt 
descoperit interes pentru consumul online 
(ca alternativă complementară) contribuie 
la rândul său la cres�terea interesului 
operatorilor culturali pentru dezvoltarea 
publicurilor online s� i dezvoltarea de noi 
servicii digitale.31 

Î�n acelas�i timp, î�n rândul festivalurilor 
de artele spectacolului care au optat pentru 
organizarea edit�iilor din anul 2020 î�n format 
online – decizie ce ar putea părea la o primă 
vedere o formă de compromis pentru a evita 
anularea – î�ntâlnim exemple care apart�in unui 
alt tip de viziune, integrând instrumentele 
digitale î�n procesul creativ. 

Când organizatorii prestigiosului Festival 
Holland, cel mai mare festival de artele 
spectacolului din Olanda, au decis să desfăs�oare 
cea de-a 73-a edit�ie exclusiv î�n mediul online, 
alegerea a fost î�ntru totul reflectată î�n tema 
edit�iei – căutarea unei identități comune în 
vremuri de distanțare socială4.2 Relevant�a 
acesteia, reflectată î�n select�ia cont�inutului 
artistic s�i structura programului, a contribuit 
nu doar la asigurarea unei continuităt�i î�n 
raport cu as�teptările publicului tradit�ional al 
festivalului, ci s�i la atragerea de noi categorii 
de public. 

Î�nsă nici abordarea Festivalului Holland 
pentru cont�inutul digital al edit�iei intitulate 2.0 
– 2.0, cu creat�ie originală online sau adaptată 
pentru acest mediu, nu este î�ntru totul o noutate. 
Î�ncă din anul 2015, festivalul a inclus î�n select�ia 
sa spectacole s�i proiecte artistice menite să 
investigheze modul î�n care instrumentele 
digitale pot transcende convent�iile teatrale 
tradit�ionale, devenind astfel, î�n mod declarat, 
3 Șgourev V Ștoyan, The Ascendance of Digital Culture, 

articol publicat pe website-ul artsmanagement.
net la data de 30.07.2020 – https://www.
artsmanagement.net/Articles/The-Pandemic-as-a-
Factor-of-Transformation-in-Arts-and-Culture-The-
Ascendance-of-Digital-Culture,4174

4 https://www.hollandfestival.nl/en/news/in-a-
time-of-fragmentation-holland-festival-2020-
connects-makers-and-aucience/ - accesat la data de 
27 iunie 2020. 

o platformă de promovare pentru noi formate 
artistice digitale5.3

Ca amploare, ca format (multidisciplinar) s�i 
statut internat�ional, cel mai apropiat echivalent 
din spat�iul nostru cultural este Festivalul 
Înternat�ional de Teatru de la Șibiu, desfăs�urat 
aproape concomitent cu manifestarea din 
Amsterdam. Reconfigurat pentru un format 
online, sub tema Empowered – Puterea de a 
crede, FÎTȘ devenea primul mare festival de 
artele spectacolului din Europa Centrală s�i 
de Est care avea loc î�n perioada pandemiei 
exclusiv î�n mediul digital. 

Des�i festivalul a păstrat structura care 
l-a consacrat, optând pentru o abordare mai 
degrabă clasic-conservatoare a instrumentelor 
digitale î�n alcătuirea programului, desfăs�urarea 
de fort�e s�i resurse a fost una impresionantă. 
Conform organizatorilor, pe durata celor zece 
zile au fost difuzate 14.400 de minute de teatru, 
dans, muzică, circ contemporan s�i conferint�e. 

Dincolo de scopul său – de a ment�ine 
conexiunea cu publicul, de a transmite puterea 
de a crede – FÎTȘ 2020, î�n temperatul, dar 
colosalul său format online, reprezintă o altă 
fat�etă a modului î�n care digitalul este investit cu 
acest nou descoperit sentiment al familiarului. 
Ceea ce până î�n urmă cu cât�iva ani – sau doar 
câteva luni – se afla î�n sfera experient�elor de 
consum marginale devine acum parte din 
experient�ele noastre cotidiene. 

Dacă produsul cultural este un 
mecanism viu, as�a cum afirmam î�n prima 
parte a acestui articol, dacă acesta react�ionează 
s�i se adaptează constant, nu doar din cauza 
unei amenint�ări punctuale (fie ea virus, sau 
î�n sfera unui limbaj mai plastic, molimă), 
ci a unei multitudini de factori culturali s�i 
sociali, trebuie să admitem atunci s�i faptul 
că următoarea revolut�ie tehnologică nu va 
veni sub forma unei explozii. Ci, probabil, sub 
forma unui lung s�ir de mici schimbări, care se 
strecoară î�n cotidianul nostru, click cu click, 
vizionare cu vizionare. 

5 https://www.hollandfestival.nl/media/4463520/
holland-festival-beleidsplan-2017-2020-engels1.
pdf - accesat la data de 27 iunie 2020. 
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Abstract: This text offers the reader an assessment of recent 
technological „acquisitions” and the imminent media convergence 
of the performing arts in the age we all define as the „Covid 19 
Era”. The paradigm of isolation and self-isolation of the spectator, 
as a witness and mediated filter of the aesthetic and empathic 
experiences of the public, as well as the break between the 
direct links of the cinema show with the movie theatre, leads to 
a reconfiguration of the cinema aesthetics, as we will see in the 
production entitled „9 Stories of Love and Hate in Isolation”, 
directed by Dan Chişu. The proposal to take this production as an 
example is based on the attempt to render in axiological terms the 
irremediable loss of the bridge between the actor and its receiver 
– the audience –, in a new informational paradigm, configured 
by the reality in which we live. This leads to a reconfiguration 
of the message of the oldest performing art (theatre), but also 
of the youngest one (film).

Keywords: media convergence, immutability of the artistic act, aesthetics, stage 
space, fourth wall, film in isolation. 

Șuportul artistic s�i mesajul s-au 
constituit dintotdeauna ca fiind definitorii s�i 
individualizate î�n cazul fiecăreia dintre cele 
s�apte arte. Î�n cazul artelor plastice, suportul este 
reprezentat de pânză, piatră sau alte materiale, 
î�n artele performative s�i balet, suportul se 
constituie din actori, balerini sau cântăret�i, iar 
î�n cazul spectacolului cinematografic, acesta se 
află î�ntr-o continuă reconfigurare, chiar dacă 
tehnologia digitală, structura s�i elementele 
de limbaj rămân neschimbate. Medierea 
mesajului devine noua paradigmă a artelor, iar 
aportul Înternetului contribuie definitoriu la 
modificarea expresiei s�i sensului primordial al 
acestora. Din acest punct de vedere, tehnologia 
digitală, ca mediu distinct de product�ie s�i 
distribut�ie, schimbă de-a lungul timpului 
structura receptării s�i producerii operei de 
artă. Înfluent�a artei video s�i a instalat�iilor 
î�n spat�iul concret al scenei de teatru sau 

balet este confirmată î�ncepând cu perioada 
expresionismului, î�nsă legătura s�i referint�ele 
tridimensionalităt�ii spat�iului scenic î�n 
mecanismele de receptare estetică a produsului 
cultural nu se vor schimba până la aparit�ia 
Înternetului. Î�n acest context, intervent�iile s�i 
inovat�iile î�n structura vizuală a scenei de teatru, 
precum elemente scenografice „imersive” s�i 
schimbări de perspectivă, efecte de lumină s�i 
proiect�ii video sau mis�care scenică vor fi î�ntr-o 
continuă evolut�ie. Transferurile acestora î�ntre 
teatru s�i film se concretizează prin proiect�ii de 
imagini î�n spat�iul teatral, clasic (intervent�ii care 
există î�ncă de la î�nceputul secolului al XX-lea), 
iar elementele imaginare ale spat�iului vizual 
pornesc de la teatrul de umbre chinezesc. Î�n 
prezent, scena de teatru s�i construct�ia vizuală 
a universului narativ al dramatizării, apelează 
din ce î�n ce mai mult la acest tip de „accesorii” 
filmice. 
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Efectele de lumină, uneori chiar pirotehnice, 
utilizate î�n mod frecvent î�n spat�iul construct�iei 
universului filmic, sunt astăzi introduse 
î�n universul scenic al teatrului. Î�n ultimii 
ani, intervent�iile tehnologiei separă spat�iul 
real tridimensional al scenei de aparent�a 
suprapunerii unor elemente sau fundaluri 
mediate prin tehnologiile VR (Realitate Virtuală) 
s�i AR (Realitate Augmentată). Mecanismele 
construct�iei spat�iului narativ s�i a imaginii 
mentale î�n cele două realităt�i, cea filmică s�i cea 
teatrală, sunt guvernate din ce î�n ce mai frecvent 
de medierea tehnologică s�i nu de concretet�ea 
imaginii obiect, ca referent sau semnificant î�n 
spat�iul nemediat al scenei de teatru. 

Dihotomia imagine-obiect, ca bază a 
construct�iei imaginii mentale, continuă să fie 
prezentă î�n realitatea artistică î�ncă din momentul 
aparat�iei fotografiei s�i cinematografului. 
Î�n realitatea teatrală, imaginea mentală se 
construies�te direct, prin intermediul elementelor 
vizuale concrete, a fragmentelor semnificante 
proiectate î�n spat�iul scenic, dar s�i prin prezent�a 
actorilor, ca semne estetice palpabile (la propriu) 
î�n spatele celui de-al „patrulea perete”. 

Referint�a î�n spat�iul real al scenei, al acestui 
„ecran” transparent, t�ine de „pozit�ionarea” 
actorului î�n spat�iu s�i de relat�ia acestuia cu 
spectatorii. Obiectele de joc din proximitatea 
actorului s�i plasarea acestora î�n raport cu 
elementele scenografice s�i partenerii din scenă 
„creează personajului intimitate, biografie, 
securitate s�i realitate. Al patrulea perete sust�ine 
s�i desăvărs�es�te ceea ce actorul utilizează î�n 
spat�iul scenic (recuzită, interact�iunea cu alt�i 
actori sau efectele vizuale implicate î�n scenă)” 
(Chubbuck, 2004, p. 230). Astfel, obiectivele 
actorului se confundă part�ial cu personalitatea 
acestuia din afara scenei (î�n viat�a reală). 
Relat�ionarea cu un spectator „inexistent”, pe 
care nu-l poate implica sau privi î�n anumite 
momente ale replicilor, goles�te de cont�inut 
suportul emot�ional al interpretării. Legătura 
„vizuală” cu un spat�iu recurent pe care actorul 
î�l implică î�n construct�ia personajului, este 
inexistentă î�n variantele on-line ale pieselor, 
unde referint�ele scenografice comune (unitare 

ca semnificat�ie s�i sens estetic) nu se regăsesc 
î�n imaginea captată î�n spat�iul privat al 
actorului (î�n simularea mediată de structura 
unei conferint�e on-line). 

Transparent�a sau opacitatea „celui de-al 
patrulea perete” este mediată î�n prezent prin 
aportul tehnologiei. Întervent�iile narative, 
de limbaj scenic, cu imagini live ale actorilor 
proiectate pe ecrane î�n sală sau pe scenă, 
mediază pentru spectator spat�iul s�i distant�a 
fizică, de locul act�iunii. Prezent�a acestei 
perspective auctoriale, diferită de cea reală a 
spectatorului, construies�te imaginea mentală 
a î�ntregului context dramatic al piesei de 
teatru. Astfel, ne aflăm î�n fat�a unei paradigme 
a efemerităt�ii momentului (intervent�ia video 
î�n spectacolul teatral) versus concretet�ea 
perspectivei reale a spectacolului din sală. Î�n 
structura sa ontologică, narat�iunea filmică se 
bazează pe montaj, succesiunea de imagini î�n 
ordinea imaginată de regizor sau pe tehnica 
montajului î�n cadru, a cadrului secvent�ă. 

Î�n opozit�ie cu structura finită s�i 
imuabilă filmului, scena de teatru se află 
sub spectrul ambivalent�ei imagine mentală 
versus imagine obiect. Această suprapunere 
vizuală s�i temporală a duratelor construct�iei 
mentale a „realităt�ii” imaginate de regizor 
s�i a reprezentărilor concrete ale acestui 
construct sub forma scenografiei, este ilustrat 
spectatorului de teatru prin intermediul 
mis�cării scenice, prezent�ei actorilor, efectelor 
de lumină, vizuale, pirotehnice etc. 

Șpat�iul scenic, spre deosebire de cel filmic, 
este guvernat de această sincronicitate audio-
vizuală. Șpat�iul sonor al filmului poate fi 
construit î�n opozit�ie cu simultaneitatea act�iunii 
s�i a reprezentărilor sincrone a universului 
sonor, î�n spectacolul de teatru, această prezent�ă 
sincronă a sunetului s�i imaginii, a actorului 
care interpretează, este imuabilă. Șunetul î�n 
teatru, diegetic sau non-diegetic, face apel la 
aceias�i „triggeri” emot�ionali s�i empatici. Acest 
spat�iu sonor, care reverberează î�n fiint�a fiecărui 
spectator prezent î�n sală, este golit de cont�inut 
s�i semnificat�ie î�n spat�iul casnic, cotidian î�n 
care vizionăm piesa de teatru on-line. Totodată 
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prezent�a multi-temporală a imaginilor statice 
sau dinamice din universul dramaturgic 
al scenei plasează î�ntr-o opozit�ie imediată 
realităt�ile prezente simultan pe scenă, actori, 
imagini statice, imagini dinamice s�i raportul 
cu structura scenografică. Șincronicitatea 
evenimentelor create live s�i a cont�inuturilor 
captate, imortalizate î�n cadre nemis�cate 
sau filmice, este pusă la î�ndoială î�n relat�ia 
imediată, cauzală din spat�iul scenic. Timpul, 
memoria s�i moartea sunt simultan prezente 
î�n „imortalizările” vizuale proiectate sau 
interactive, gradul de interactivitate digitală 
î�n spat�iul scenei de teatru relevă o limitare a 
spat�iului imaginar, a aportului imaginii mentale 
î�n structura narativă a spectacolului de teatru. 

Realitatea s�i concretet�ea imaginilor 
proiectate s�i construite mental se transferă 
integral î�n mediul digital actual. Ștructura 
narativă, imuabilă a operei filmice, este 
descompusă de volatilitatea impusă de 
mediul de distribut�ie, Înternetul. Dacă î�n 
situat�ii normale de socializare î�n condit�ii 
nerestrictive, teatrul s�i filmul se derulau 
î�n două spat�ii reale distincte, astăzi, 
suportul imaginii metale î�n ambele cazuri, 
simulacrul spat�iului este recreat î�n mediul 
on-line. Dihotomia simulare-disimulare se 
construies�te pe absent�a realului s�i simularea 

imaginarului, imaginea recurentă a „realităt�ii” 
sălii de spectacol se recalibrează î�n structurile 
fractale ale reprezentărilor augmentate s�i 
virtuale. Șuntem parte a spectacolului simulat 
s�i a simulacrului prezent�ei s�i realităt�ii, a 
interact�iunii nemediate. Astfel se î�mplines�te 
conceptul simulacrului lui Baudrillard, mai 
actual ca oricând î�n această epoca a simulării. 
„Aceasta este simularea, î�n felul î�n care se 
opune reprezentării. Reprezentarea pleacă 
de la principiul echivalent�ei î�ntre semn s�i real 
(chiar dacă această echivalent�ă e utopică, este 
o axiomă fundamentală). Șimularea pleacă 
invers, nu de la utopia principiului echivalent�ei, 
ci de la negarea radicală a semnului ca valoare” 
(Baudrillard, 2008, p. 8). Negarea semnului, ca 
bază a imaginii metale, este următoarea etapă 
a disolut�iei realului î�n conexiunile on-line. 
Transformarea spectacolului de film, dar s�i a 
celui de teatru, î�n actuala stare de distant�are 
socială este, sper, reversibilă. 

Construct�ia mentală, narativă a celor două 
forme de expresie este s�tirbită de uniformizarea 
limbajului prin hiperconvergent�a on-line-
ului. Înternetul, depozitarul cunos�tint�elor s�i a 
referint�elor istorice ale umanităt�ii, se impune 
î�n actuala conjunctură ca modelator s�i creator 
de cont�inut prin reconfigurarea structurii 
discrete a mesajului teatral. 

Hiperrealismul simulării în reprezentaţiile on-line
Definit�ia realului este acel ceva care face 

posibilă o reproducere echivalentă a realului.  
Î�n spat�iul simulat al teatrului on-line, 
hiperrealul este deja reprodus, fără relat�ie 
directă cu concretul fizic al spat�iului scenei 
sau ecranului. Îmaginea mentală a universului 
dramaturgic s� i vizual al dramatizării se află 
î�n sfera simulării devenind un simulacru al 
spat�iului teatral. Ștructura s� i construct�ia 
imaginii care mediază starea empatică 
a spectatorului î�n sala de spectacol este 
filtrată de un mediu î�n care simulacrul este 
noua realitate. Șpat�iul imaginar, care are 
suportul mental al „imaginii” s� i as� teptărilor 
spectatorului, se relevă ca o proiect�ie 
„originală” a unei copii identice, digitale. 

Precedent�a producerii informat�iei, pentru 
că lipsa „suportului” mental o separă de 
seva „imaginii”, devine astfel justificarea 
demersului on-line de „dramatizare” a unor 
subiecte comune, casnice, promovate la 
statutul de operă de artă. Întent�ionalitatea 
pe care o regăseam î�n instalat�iile de video-
art s� i filmele avangardiste ale anilor 1960 
este diluată de granit�ele perceptuale ale 
„realităt�ii” imediate din spat�iul intim al 
fiecărui actor î�n parte.

Transferul dintre personalitatea actorului, 
ca semn estetic, s� i personajul interpretat este 
parazitat de contextul î�n care „realitatea” s� i 
spat�iul dramaturgic al piesei interpretate nu 
se pot transfera, î�n lipsa suportului real al 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

19

„imaginii mentale”, spat�iul scenografic. Acest 
proces de parazitare s� i simulacru al realităt�ii 
este redus î�n on-line la o simulare a oglinzii 
„realităt�ii” spectacolului, proces prin care se 
reconfigurează relat�ia spectator-consumator. 
Experient�a estetică este î�nlocuită de o pastis�ă 
televizionistică golită de semnificat�ie s� i 
elemente de limbaj vizual. Șimbolurile s� i 
straturile semnificante prezente î�n scenă sunt 
diluate până la disolut�ie s� i extinct�ie î�n redarea 
sterilă, plată a spat�iului tridimensional al 
realităt�ii ilustrat pe suprafat�a ecranului de 
calculator.

Î�n fat�a laptopului cu cameră web 
î�ncorporată, mis�carea s� i expresia scenică î�s� i 
pierde semnificat�ia, spat�iul tridimensional s� i 
relat�iile de interdependent�ă s� i interact�iune 
dispar. Esent�a acestei expresii este 
descifrabilă doar î�n spat�iul dramaturgic 
real (sală de cinema sau scena teatrului), 
creat de scenograf s� i regizor ca interpretare 
a textului scris. Șimulacrul acestui spat�iu 
scenografic teatral cu accesoriile s� i 
atmosfera creată distinct pentru fiecare 
tablou al piesei este subsumat unui strat 
simulacru hibrid. Adresarea punctuală sau 
difuză, proximitatea sau evaluarea celui 
de-al patrulea perete, din perspectiva 
spectatorului, este suspendată de paradigma 
accesării on-line a spectacolului. Ștructură 
î�n care distant�a actorului de camera care 
„transmite” interpretarea este cea uzuală 
utilizată î�n timpul unei conversat�ii pe Șkype 
sau a unei conferint�e î�n care interlocutorii 
se află î�n proximitatea spat�iului sigur, intim. 
Această distant�ă reconfigurează î�ntreaga 
structură a spectacolului, iar decizia 
spectatorului de a selecta o anumită act�iune 
sau detaliu scenic, este exclusă.

Î�n î�ncercarea sa de a surprinde 
spectatorul, prin demersul său de ilustrare 
a stării de izolare s� i frustrare, Dan Chis�u 
propune o abordare hibridă a cont�inutului 
cinematografic. Î�n acest caz, opera filmică 
este prezentată î�n starea de creuzet „creativ”, 
o stare de căutare a suportului narativ, care 
necesită o implicare imaginativă suplimentară 

din partea spectatorului. Pentru aceasta, 
structura lineară/analitică a poves�tii este 
recalibrată î�nglobând un accesoriu mai put�in 
cunoscut spectatorului obis�nuit, as�a numitul 
making-of. 

Etapa de concepere s�i perspectiva neutră, 
exterioară, a acestei etape, ilustrată î�n film prin 
momentele de select�ie a personajelor, actorilor, 
dar s�i de discut�iile avute cu protagonis�tii 
după vizionarea materialelor filmate î�ntr-o 
pseudo-analiză narativă, introduce un plan 
suplimentar non-narativ care deturnează 
atent�ia spectatorului de la poveste.  

Procesul filmării, î�n structura pe care o 
cunoas�tem, este de asemeni hibridizat din 
perspectiva implicării spectatorului î�n procesul 
de casting, recalibrarea scenariului sau 
intervent�iile î�n „stilistica filmării”, dacă se mai 
poate aminti acest important aspect al mesajului 
vizual. Î�n realitate, uneltele realizării filmului nu 
mai beneficiază exclusiv de controlul creatorilor, 
î�n spet�ă al regizorului s�i al directorului de imagine, 
ci sunt lăsate la î�ndemâna protagonis�tilor, 
care folosesc camera de „filmat” (camera web 
a laptop-ului sau a telefonului) î�ntr-o normă 
proprie. Proximitatea camerei, punctul de 
stat�ie al acesteia sau î�ncadratura, nu mai sunt 
decise prin intermediul limbajului filmic, ci 
de accesibilitatea s�i „obis�nuint�a” utilizării 
acestor mijloace. Abordarea „decupajului” este 
subsecventă deciziei de alternare a imaginilor 
î�n ecranul conferint�ei (discut�iei dintre actori) s�i 
t�ine de setările programului î�n care se realizează 
î�nregistrarea. Există opinii potrivit cărora, 
modulele de AÎ, nelipsite î�n structura de comandă 
a calculatoarelor moderne, optează s�i selectează 
cu mai multă eficient�ă momentele relevante din 
cadru, î�n relat�ie cu algoritmurile implementate 
î�n programul software. Întervent�iile stilistice, 
la nivelul inovat�iei abordării decupajului, neagă 
paradigma î�n care regizorul acestei product�ii 
a pornit î�n acest demers. Perspectiva unică a 
camerei web se află uneori î�n contradict�ie cu 
compozit�iile neutre, laterale sau din amorsa 
personajului, punct de stat�ie, care implică 
„intervent�ia/prezent�a” suplimentară a unei alte 
persoane, aflată î�n acelas�i spat�iu de „izolare”. 
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Premisa nemedierii diegetice se năruie 
datorită hibridizării cont�inutului vizual, 
dar mai ales datorită deciziei de a introduce 
momente de „nelinis�te” s� i căutare creatoare, 
secvent�e care neagă starea de fict�ionalizare a 
unei realităt�i imediate.  

Î�n concluzie, î�n actualul context „de 
izolare” intermedierea tehnologică afectează 
ireversibil spectatorul de teatru sau film. 
Acesta nu î�s� i mai centrează atent�ia pe jocul s� i 
mis�carea actorului, ci pe unghiul selectat de 
camera web a calculatorului, prin intermediul 
căreia actorul decide unghiul de filmare 
s� i compozit�ia dar poate alege s� i direct�ia 
s� i intensitatea luminii din spat�iul î�n care 
este surprins. Obiectivul camerei, cel care 
realmente vede î�n locul spectatorului, devine 
un accesoriu care influent�ează puternic 
structura intimă a imaginii s� i a reprezentării 
spat�iului de joc. Îmaginile s� i succesiunea 
interpretărilor se subsumează î�n acest context 
(de transmisie live, on-line a spectacolului) 
softului sau platformei pe care se realizează 
î�nregistrarea. Alternarea planurilor s� i 
interact�iunea dialogurilor se decide de către 
un algoritm AÎ (inteligent�ă artificială) care 
preia rolul regizorului de emisie din cadrul 
spectacolului de teatru TV sau al monteurului 
î�n cazul filmului de fict�iune. Această nouă 
paradigmă a spectacolului on-line confirmă 
afirmat�iile lui Walter Benjamin (afirmat�ii 
anterioare aparit�iei erei digitale) cu privire 
la relevant�a structurii imaginii metale î�n 
prezent�a „aurei”, pe scena de teatru s� i î�n film:  
„Aura care-l î�nconjoară pe Macbeth pe scenă 
nu poate fi separată de aura care, pentru 
spectatorii din sală, î�l î�nvăluie pe actorul 
care interpretează rolul. Ceea ce diferă î�n 
cazul filmării î�ntr-un studio de film este 
substituirea audient�ei cu punctul de vedere al 
camerei de filmat. Îar rezultatul este că aura 
care-l î�nconjoară pe actor (pe scenă sau î�n 

fat�a aparatului de filmat) dispare s� i, odată cu 
ea, aura personajului pe care-l interpretează... 
Actorul de teatru se identifică cu rolul. Actorul 
de film, de cele mai multe ori, refuză această 
oportunitate.” (2008, p. 32) Prin aceasta, 
W. Benjamin pune î�n evident�ă diferent�ele 
perceptibile dintre structurile s� i cont�inuturile 
cinematografului s� i al teatrului, prezicând 
momentul simulacrului la care asistăm astăzi 
î�mpreună, creatori, interpret�i s� i consumatori. 

Î�n aceeas�i configurare neutră s�i superficială 
se consumă astăzi o mare parte a lucrărilor 
practice pe care î�nvăt�ământul universitar 
artistic teatral s� i cinematografic î�mpreună cu 
student�ii s� i le asumă ca simulări ale spat�iului 
scenic sau filmic, după caz. Î�n situat�ia 
specifică a actorului, fie că ne referim la cel de 
teatru sau film, relat�ia directă, nemediată din 
decorul teatral sau a platoului de filmare nu 
poate fi suplinită de reprezentările simulate 
din perspectiva unică, distantă, a camerei 
web a calculatorului. Înteract�iunea s� i energia 
prezentă î�n momentul desăvârs� irii creat�iei 
nu poate fi captată î�n nicio configurat�ie 
digitală transmisă on-line. Fluxul de idei s� i 
posibilitatea construct�iei sunt bruiate de 
superficialitatea citirii neutre a expresiei, 
fort�ată de posturi s� i relat�ii neconforme cu 
mis�carea scenică sau decupajul regizoral, 
din ambele structuri expresive. Perspectiva 
unică a camerei aplatizează s� i elimină 
posibilitatea decupării diferite a spat�iului 
narativ iar expresia iluminării, prezent�a 
decorului s� i a celorlalt�i protagonis�ti simultan 
î�n acelas� i spat�iu creativ este “recreată” î�ntr-o 
reprezentare de tip simulacru a spat�iului 
scenei teatrale sau a narat�iunii filmice.
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Hibridizarea învăţământului  
– o soluţie de viitor?

 – O cercetare comparativă offline versus online –

Mihaela BETIU
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti, România              
mihaela.betiu@unatc.ro

Abstract: In the fields of Theatre Performing Arts and Film and 
Media only some of the specializations are theoretical, most of 
them being eminently practical, based on active-participatory 
methods and self-experimentation. Research specific to the 
actor’s art, choreography, (theatre, film and TV) directing, 
scenography or the art of puppetry has at its center the human 
body and, in the case of online education, the emphasis is 
formally shifted to its image. In other words, the challenge is 
huge and the long-term impact of this type of education cannot 
be yet quantified. The article „Hybridization of Education – A 
Solution for the Future?” is a research related to the advantages 
and disadvantages of offline education versus online education 
from the point of view of the acting teacher and her students, a 

generation whose training began online in the context of the 2020 pandemic, later also 
benefiting from face-to-face classes. Following the analysis of the Top 5 advantages and 
disadvantages of both types of education, the evaluation criteria used were evident, 
highlighting: the criterion of social affiliation, the criterion of physical performance, 
the criterion of health effects, the financial criterion, the technical performance 
criterion, the time management criterion, that of accessibility, comfort, direct 
experience, cognitive development, emotional development, artistic performance, the 
criterion of general learning ability, that of creativity development, the criterion of 
professionalization. The analysis of the results leads to the conclusion that, despite a 
number of benefits of online learning, the benefits of direct learning are still major. 
Online education is and remains a replacement for the direct way of communication, 
a substitute with a second choice function, with multiple disadvantages related to the 
quality of the educational process as a whole. In the future, offline-online hybridization 
will be chosen, but this should only be done for courses with content that can be 
transmitted and received in this manner, following a carefully conducted research. 
Education and consequently the ways in which it is achieved is responsible for shaping 
the future of humanity.

Keywords: online teaching, offline teaching, advantages, disadvantages, substitute 
methods, direct methods, criteria of judgmenet of differences, research, contact-based 
teaching, hybrid teaching.
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9 martie 2020. Ceea ce părea la î�nceput doar o 
perioadă necesară de recluziune sau, să-i spunem, 
de relantizare a vieţii, o perioadă î�n care planeta 
avea să respire un aer mai curat, căci urma să o 
poluăm mai puţin diminuându-ne considerabil 
deplasările, a devenit treptat cu totul altceva. 
Putem spune că trăim timpuri cât se poate de 
interesante, pentru unii de-a dreptul alarmante, 
prevestitoare ale unor schimbări ce pot deveni 
dramatice dacă ne vor influenţa libertatea 
personală. Libertatea ne era deja ameninţată 
crunt de autodistrugerea care a devenit un 
program selectat cu î�ncăpăţânare şi transmis 
consecvent generaţiilor noi – expansiunea 
fără limite şi voit fără soluţii a „civilizaţiei” 
plasticului, consumerismul exacerbat şi 
distrugerea neî�ntreruptă a pădurilor de-a 
lungul secolului al XX-lea ne-au aruncat î�ntr-
un haos ce riscă să devină major şi care este 
adevăratul război î�mpotriva umanităţii şi 
planetei. Î�n acest context, pandemia 2020 părea 
un semnal de alarmă binevenit. Dar, după mai 
bine de jumătate de an, o serie de î�ntrebări î�şi 
cer tot mai acut răspunsul. Una dintre î�ntrebări 
se referă la noua modalitate de î�nvăţământ – 
î�nvăţământul online. Trecerea bruscă, fără a 
avea o minimă pregătire tehnică, la predarea 
online a născut provocări pe măsură. Pe de o 
parte, profesorii şi studenţii au fost nevoiţi să 
se acomodeze instant cu tehnologia necesară 
(unele platforme online sunt mai eficiente ca 
altele), iar epoca celor neadaptaţi la calculator 
şi smartphone s-a î�ncheiat subit (şi pentru 
totdeauna probabil). Pe de altă parte, profesorii 
au trebuit să adapteze atât conţinuturile la noul 
mediu de comunicare, cât şi tehnicile didactice, 
strategia didactică î�n toată complexitatea ei. 

Desigur, fiecare domeniu educaţional are 
propriile sale strategii didactice care presupun 
î�mbinarea originală, adaptată caracteristicilor 
grupului de lucru (clasei de elevi), a 
elementelor procesului instructiv-educativ. 
Dar, î�n situaţia nou creată, a devenit foarte 
importantă contextualizarea strategiei, iar 
î�mbinarea elementelor procesului instructiv-
educativ a devenit unică. Cu alte cuvinte, 
profesorii s-au adaptat contextului şi, pentru 

unele materii, au produs o programă nouă, 
adaptată î�nvăţământului online. 

Î�n domeniile Teatru şi Artele spectacolului 
şi Cinematografie şi Media doar câteva dintre 
specializări sunt teoretice, majoritatea 
fiind eminamente practice, se bazează pe 
metode activ-participative şi experimentare 
proprie. Cercetarea specifică artei actorului, 
coregrafiei, regiei (de teatru, film şi Tv), 
scenografiei sau artei teatrului de păpuşi 
are î�n centrul său corpul uman, iar, î�n cazul 
î�nvăţământului online, accentul se deplasează 
formal pe imaginea acestuia. Provocarea 
este imensă cu alte cuvinte, iar impactul pe 
termen lung al acestui tip de î�nvăţământ nu 
poate fi cuantificat î�ncă. Ștudiul î�n condiţiile 
face to face pentru specializările celor două 
domenii artistice specifice universităţii 
noastre presupune organizarea î�n grupuri de 
lucru – clase de studenţi î�mpărţiţi pe grupe sau 
distribuţii (î�n cazul Facultăţii de Teatru) sau 
clase de studenţi î�mpărţiţi pe grupe sau echipe 
de filmare (î�n cazul Facultăţii de Film). Lucrul 
î�n grup (interacţiunea directă î�ntre studenţi), 
interacţiunea directă studenţi-profesor şi 
utilizarea concretă a mijloacelor didactice 
(obiecte, costum, decor, pian, cameră de filmat 
etc.) este modalitatea specifică î�nvăţământului 
teatral şi cinematografic. Aşadar, este evident că 
procesul de î�nvăţământ a î�ntâmpinat provocări 
fără precedent deoarece acesta se baza pe 
activităţi practice şi interacţiune directă. 
Pentru anul Î, semestrul Î al unei clase de Arta 
actorului, de exemplu, Obiectivele de etapă 
rămân aceleaşi – capacitarea totală individuală 
a studenţilor, redescoperirea componentei 
naturale, reactivarea simţurilor, dezvoltarea 
inteligenţelor multiple, creşterea abilităţilor 
corporale ca poartă spre inteligenţa „scenică”, 
potenţarea comunicării intrapersonale, 
potenţarea comunicării interpersonale, a 
inteligenţei relaţionale (ca pregătire pentru 
relaţiile scenice), accesarea potenţialului de 
vulnerabilitate, descoperirea mecanismului 
logic specific etc. Metodele specifice 
învăţământului online î�nsă erau utilizate până 
acum prin prisma funcţiei lor de şcolarizare 
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substitutivă sau de realizare a î�nvăţământului 
la distanţă î�n cadrul facultăţilor cu profil 
teoretic, niciodată nu fuseseră utilizate î�n 
cadrul facultăţilor de artă, unde contactul 
direct nu a fost niciodată de nerealizat, iar 
metodele sunt eminamente practice. Aşadar, 
fără „preparaţie”, fără o etapă de testare şi 
cercetare, profesorul a trebuit să treacă direct 
î�n mediul online. Provocarea cea mai mare 
pentru profesorul-practician adresându-se 
unor studenţi-practicieni a fost adaptarea 
metodei de lucru astfel î�ncât, î�n ciuda faptului 
că subiecţii comunicării se vedeau doar prin 
intermediul ecranului de calculator, tehnicile 
să rămână practice, exerciţiile concrete. Un 
singur avantaj, din start: studenţii 2020 sunt 
generaţie digitală şi, cu unele excepţii totuşi, 
s-au adaptat rapid, au avut suficiente cunoştinţe 
TÎC ca să poată crea ei î�nşişi î�ntâlnirile online. 
Dar comunicarea este reală? Șe î�ntâmplă 
efectiv? Este informaţia transmisă receptată 
şi î�nţeleasă? Metoda aceasta de î�nvăţământ 
î�şi realizează scopul? Î�şi î�ndeplineşte funcţia 
cognitivă de dirijare a cunoaşterii astfel î�ncât 
studentul nu numai să preia informaţii, ci  
să-şi î�nsuşească cunoştinţele î�n mod real, 
organic, prin procese psihice şi emoţionale ce 
au loc acum şi aici, î�n timp real? 

La î�nceputul predării î�n mediul online 
toţi cei implicaţi î�n procesul de comunicare 
au resimţit o frustrare profundă legată de 
lipsa contactului direct. Cursanţii î�şi exprimau 
această frustrare chiar de la î�nceput şi, cu toate 
astea, până la finalul cursului, majoritatea 
afirmau: comunicarea online era mai bună 
decât lipsa oricărui mod de comunicare. Am să 
citez î�n continuare dintr-un interviu ce mi-a fost 
luat cu ocazia conceperii lucrării de disertaţie 
(sesiunea iunie 2020) a Laurei Ghiuru, studentă 
a masteratului interdisciplinar Ped-ArtE1: 
„Aş vrea să sublinez un moment esenţial al 
procesului de adaptare la predarea on-line. 
Există, dată fiind condiţionarea tehnică, un 
1 Masteratul interdisciplinar Pedagogii alternative 

şi Artă teatrală în educaţie este realizat de 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele educaţiei î�n consorţiu cu 
UNATC „Î.L. Caragiale” Bucureşti.

dezavantaj major al acestui tip de comunicare: 
ne vedem unii altora capul, maxim şi bustul. 
Ori, creierul uman procesează imaginea 
î�ntreagă a interlocutorului. Î�n plus, mai mare 
valoare are în comunicare non-verbalitatea, 
mimica, gestica, energia transmisă decât înseşi 
cuvintele2. De aici senzaţia teribilă de inconfort 
pe care am resimţit-o la primele cursuri. Lupta 
pentru adaptare a fost mai grea la î�nceput, dar 
mai uşoară cu fiecare oră (precizez un detaliu 
deloc de neglijat: după primele două-trei 
cursuri î�mi era rău fizic, î�mi resimţeam condiţia 
asemănătoare cu a unui puşcăriaş, simţeam că 
nu transmit suficient, lipsa contactului direct 
mă vampiriza energetic). Progresul a venit 
î�nsă brusc, î�ntr-o zi î�n care m-am enervat când 
unul dintre studenţi nu putea comunica cu 
noi, nu putea transmite real, nu reuşea să fie 
credibil î�ntr-un exerciţiu de conflict… Şi atunci 
am preluat textul lui cu cuvintele mele şi am 
î�ncercat să intru eu î�n conflict cu el, eram eu acel 
partener care î�n situaţia dată de text provoca o 
reacţie organică de ceartă. Ceilalţi au izbucnit î�n 
râs şi cu toţii am simţit că se poate, că, iată, am 
comunicat credibil, că ne-am certat î�ntr-adevăr. 
Cu alte cuvinte, o motivaţie interioară sporită a 
crescut şi capacitatea de asumare a situaţiei date 
(de textul dramatic ales) şi a crescut, implicit, 
capacitatea de auto-exprimare, de percepţie, 
de transmisie… Din acel moment, am simţit 
mereu nevoia să vorbesc mai tare, să gesticulez 
poate mai puternic, să determin î�n partenerii 
mei o reacţie mai puternică şi să creez loc 
pentru orice tip de manifestare din partea lor, 
atâta timp cât este necesară şi rezultă organic 
î�n urma procesului de comunicare dintre noi. 
Au existat apoi nenumărate momente î�n care 
am râs cu tot grupul şi câteva î�n care chiar am 
plâns. Acest progres al grupului î�n adaptare la 
comunicarea î�n mediul online a determinat, 
la distanţă de numai câteva cursuri, progrese 
personale importante ale studenţilor mei. Lucru 
confirmat prin feedbackul pe care l-am dat chiar 
2 Cercetările din domeniul comunicării consideră 

î�n general că numai 7% din comunicare se face 
cu ajutorul cuvintelor, 38% prin caracteristici 
paraverbale (ton, ritm, intonaţie) şi 55% prin alte 
aspecte non-verbale.
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atunci şi de î�ncrederea sporită (î�n sine, î�n mine 
şi î�n sistemul de lucru) cu care au funcţionat din 
acel moment.  

Curând, toate cursurile au î�nceput cu 
replica: Mă bucur să vă văd! Şi s-au terminat 
cu: Felicitări pentru azi! De-abia aştept să ne 
reîntâlnim!

Aceste concluzii mi-au fost confirmate de 
studenţii de diferite vârste care mi-au î�mpărtăşit 
că, datorită cursurilor, au putut evada din 
cotidianul care părea deseori departe de normal, 
ameninţând foarte multe aspecte ale vieţii 
noastre şi, mai ales, că au resimţit că nu sunt 
singuri, î�nchişi, părăsiţi, că, iată, pot comunica cu 
semenii lor, pot î�nvăţa, pot progresa.”3 

Î�n acelaşi interviu, la î�ntrebarea Laurei 
Ghiuru Cât de pregătiţi consideraţi că sunt 
profesorii (dvs.) pentru predarea online? Am 
răspuns enumerând provocările pe care le-am 
î�ntâlnit î�n mod direct: „Am să răspund povestind 
experienţa mea… De altfel, sunt sigură că şi alţi 
profesori au trecut cam prin aceleaşi etape ca 
şi mine… La î�nceputul pandemiei m-am simţit 
total nepregătită pentru această provocare. Nu 
aveam decât cunoştinţe minime despre Șkype, 
nu auzisem de Google Meet sau Zoom… Dar, 
curând, cu ajutorul informaticianului UNATC 
şi apoi al studenţilor, care, desigur, generaţie 
digitală, s-au adaptat mai uşor, lucrurile au 
î�nceput să funcţioneze.

Un alt aspect pentru care nu eram pregătită 
a fost focusul pe persoana mea. Îndiferent de 
platforma pe care î�ţi susţii cursurile, o căsuţă pe 
ecran î�ţi aparţine. Când vorbeşti, î�i vezi pe toţi 
ceilalţi, dar şi pe tine… Asta mă incomoda teribil 
la î�nceput pentru că eram tentată să mă observ, 
să mă analizez cu imboldul de a mă corecta (De 
ce nu stau mai dreaptă, de ce mă strâmb când 
nu aud bine, când nu desluşesc suficient mimica 
celuilalt, de ce… etc.)… Şi, după câteva cursuri î�n 
care mă luptam cu această teribilă tentaţie de 
autoanaliză, am reuşit să mă acomodez şi am 
zis: De ce…? De ce…? Pentru că aşa mă exprim 

3 Lucrarea de disertaţie Folosirea Jocului teatral non-
verbal în educaţia online, masterand Laura Anca 
Ghiuru, prof. coordonator: conf. univ. dr. Mihaela 
Beţiu, pag. 80

eu î�ntotdeauna, numai că e prima dată când mă 
văd. La o filmare, de exemplu, î�mi coordonez mai 
bine şi mai uşor expresia pentru că existenţa 
mea acolo este determinată de cerinţele unei 
situaţii date de text, de relaţia cu partenerul, 
de rol… Şi, pentru filmări, am ceva experienţă… 
Treptat, î�nsă, am căpătat experienţă şi î�n 
domeniul cursurilor online. Fiecare oră lucrată 
adăuga plus valoare, sporea capacitatea mea 
de comunicare, de ascultare, de preluare, de 
procesare şi de răspuns… Odată ce am avut 
capacitatea de a mă accepta (pentru că niciun 
actor nu este suficient de mulţumit de vocea sau 
de expresia sa, când se aude î�nregistrat sau se 
vede filmat), odată ce am gândit: Asta sunt eu, 
aşa mă exprim, aşa vorbesc eu, aşa gesticulez eu 
şi am adăugat: Hai, depăşeşte şocul! Lasă-te să 
funcţionezi organic! Dă-ţi voie să FÎÎ! … odată ce 
am gândit astfel, am evoluat şi evoluţia mea i-a 
ajutat apoi şi pe ceilalţi să se deschidă. 

Ș-a mai î�ntâmplat, de asemenea, fără să-mi 
propun, şi alt fenomen, altă dovadă de adaptare: 
treptat, căsuţa cu imaginea mea a devenit o 
căsuţă la fel ca celelalte şi mă adresam tuturor 
acum (neglijând voit aspectul imaginii-oglindă). 
Altă etapă a fost momentul când am î�nceput să 
folosesc î�n mod profesionist căsuţa cu imaginea 
mea – adică aşa cum este util controlul ataşat 
camerei de fimat, unde ochiul directorului de 
imagine sau regizorului de film fac observaţii şi 
corecturi. Aşadar, î�n cele din urmă, experienţa 
m-a ajutat să mă profesionalizez î�n plus, atât 
pe latura artistică, cât şi pe cea pedagogică. 
Cu fiecare oră predată, capacitatea mea de 
comunicare, specifică anume acestor cerinţe 
tehnice noi, a crescut. Șunt sigură că mai este 
loc şi pentru alte descoperiri, dar sper î�n acelaşi 
timp să ne putem î�ntoarce la predarea faţă-
î�n-faţă cât mai curând. Pentru că viaţa este, î�n 
fond, faţă-î�n-faţă, contactul direct forma cea mai 
firească de comunicare, iar funcţia socială una 
din cele mai importante laturi ale procesului 
didactic.”4

4 Lucrarea de disertaţie Folosirea Jocului teatral non-
verbal în educaţia online, masterand Laura Anca 
Ghiuru, prof. coordonator: conf. univ. dr. Mihaela 
Beţiu, pag. 79
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Șpuneam că profesorii au fost nevoiţi să 
schimbe strategia didactică pentru trecerea de 
la î�nvăţământul direct la î�nvăţământul „mijlocit” 
cu ajutorul acestui suport tehnic audio-vizual 
– calculatorul. Un alt tip de provocare î�ntâlnită 
a fost legată de metoda didactică utilizată, 
deoarece metoda specifică artei actorului (şi 
a tuturor profesiilor practice din zona artelor 
spectacolului) este bazată pe rezolvarea de 
probleme. Conţinutul nu este livrat spre a fi 
preluat, ci se lucrează prin intermediul unor 
tehnici specifice – exerciţii de improvizaţie şi 
jocuri teatrale – pe care studentul le parcurge 
prin implicare individuală î�n cadrul grupului 
de lucru şi care au efect revelator, au darul de 
a induce descoperiri proprii ale principiilor 
artei actorului şi determină declanşarea 
intuirii tehnicilor specifice. Metoda didactică 
specifică problematizării pune î�n mod direct 
studentul î�n faţa unor dificultăţi create î�n mod 
deliberat. Depăşind aceste dificultăţi (probleme 
de rezolvat), studentul î�nvaţă ceva nou prin 
efort propriu şi cu beneficii personale (î�n mod 
special aş sublinia faptul că studentul simte 
că a descoperit el î�nsuşi o idee, un principiu, 
o tehnică, nu că i-a fost livrată, şi bucuria 
descoperirii personale are darul fantastic de 
a declanşa plăcerea de a experimenta mai 
departe personal şi î�n mod concret probleme 
noi). Pentru exemplificare, aş alege un exerciţiu 
de arta actorului pe care l-a condus drd. Victor 

Bădoi î�n primul semestru al anului Î (promoţia 
2020-2021) – „Gardul electric”. Exerciţiul presu-
pune construirea unui gard improvizat (o sfoară 
legată la aprox. 110 cm î�nălţime î�ntre două cozi 
de mătură, ataşate de două scaune aflate la  
aprox. 3 m distanţă) despre care li se spune 
studenţilor că este un gard electric. Toţi membrii 
grupului se află de o singură parte a gardului, 
î�n cerc, cu faţa la interior, ţinându-se de mână 
şi trebuie să treacă fără să piardă contactul 
cu partenerii, î�n partea cealaltă a gardului. 
Precizări: Este gard, poate fi traversat numai 
pe deasupra – lucru care nu li se spune de la 
î�nceput, ci î�l descoperă pe parcurs şi, dacă dau 
drumul mâinii partenerilor sau ating gardul, 
exerciţiul se reia. Punctul de concentrare este la 
î�nceput setat pe gardul electric. Fiecare jucător 
caută modalităţi de a se mişca fără să piardă 
mâna partenerului şi fiecare va î�ncerca, pe rând, 
să sară peste gard fără să-l atingă. Când nu vor 
reuşi individual, î�n urma unui şir foarte lung şi 
divers de î�ncercări, î�şi vor seta un nou punct 
de concentrare pe stabilirea unei strategii a 
grupului. Dificultate ridicată de profesor: nu 
au voie să vorbească î�ntre ei, să se sfătuiască, 
ci vor comunica non-verbal (s-a permis şi un 
minim de comunicare prin semne). Şi abia 
acum sunt pe drumul bun. Grupul a reuşit (cu 
nenumărate reluări şi schimbări de strategie) 
să treacă dincolo abordând diferenţiat pe 
fiecare î�n parte: un băiat cu iniţiativă s-a aşezat 

î�ntr-un genunchi, pe acel genunchi a 
păşit o persoană mai uşoară din grup şi 
a sărit peste gard (păstrând contactul 
mâinilor şi neatingând sfoara) şi tot aşa, 
unii sărind chiar de pe două picioare 
dincolo, iar alţii, mai robuşti, li s-au pus 
la dispoziţie genunchii a doi parteneri 
etc. Exerciţiul are mai multe obiective, 
dar principalul este legat de avantajele 
lucrului î�n grup, de obţinerea unei 
cooperări superioare pentru rezolvarea 
comună a unei probleme, de î�nvăţarea 
directă, prin testare, a tehnicii concesiei, 
de comunicarea î�ntre membrii echipei la 
nivel non-verbal (comunicarea verbală 
fiind total exclusă). Gardul electric, fază de început – studenții caută 

strategii de rezolvare a problemei
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Un astfel de exerciţiu este 
posibil numai î�n î�nvăţământul 
offline participarea fiind nemijlocită, 
directă, implicarea corporală totală, 
rezolvarea sa cerând prezenţa fizică 
î�ntr-un spaţiu fizic comun. Cu alte 
cuvinte, î�n lipsa unui asemenea tip de 
experienţă, î�n online, profesorul ar fi 
nevoit să explice principiul esenţial 
al concesiei şi cooperării pentru 
rezolvarea unei probleme comune 
verbal sau prin intermediul unor 
exerciţii care implică verbalitatea. 
Ceea ce e fundamental altceva! 
Excluzând experienţa directă, 
excludem şi inteligenţa corporală 
î�n mare măsură. Bazându-ne atât 
de mult pe inteligenţa raţională î�n 
comunicarea online, am fost puşi î�n 
faţa faptului că studenţii aveau hibe 
uriaşe când, ieşind din carantină,  
ne-am î�ntâlnit face-to-face pentru 
câteva zile. Mintea lor făcea reglaje 
continue, tot ceea ce experimentau 
direct provoca nevoia verificării 
cu ceea ce ştiau din experienţa 
anterioară de o lună de online, au 
devenit necesare unele discuţii şi 
explicaţii care să producă corecţii 
acolo unde lucrurile au fost î�nţelese 
inexact (sau distorsionat), a fost o 
perioadă sine qua non de verificare 
cu realitatea nemijlocită de tehnică.  

Dezvoltarea tipurilor de inteli-
genţă emoţională este de asemenea 
afectată de lipsa contactului fizic deoarece 
modul cel mai eficient de exersare este tot 
experimentarea prin contact fizic direct, chiar 
corporal î�n cadrul unor exerciţii specifice. Astfel 
se produc reglaje importante care, î�n online, 
s-ar face tot prin intermediul vorbelor, deci 
cu aproximaţie. Un exemplu de exerciţiu care 
activează inteligenţa corporală (inteligenţa 
emoţională şi pe cea relaţională totodată) este 
Un singur punct de contact î�n care studenţii 
lucrează câte doi şi au ca temă să se mişte 
continuu î�n limitele spaţiului dat, iar ca Punct 

de concentrare păstrarea unui singur punct de 
contact î�ntre corpurile lor, punct ce va fi mobil, î�n 
continuă mişcare şi neî�ntrerupt (desprinderea 
nu este permisă). Contactul acesta produs 
î�n spaţiul personal al individului produce o 
experienţă unică, studentul are de depăşit 
dificultăţi legate de mişcarea continuă proprie 
şi de urmarea fluentă a partenerului, dificultăţi 
legate de cine conduce exerciţiul – iniţial unul 
dintre cei doi are tendinţa de a conduce excesiv, 
fără concesie, iar profesorul intervine cu o 
indicaţie pe parcurs î�n care sugearează: Ascultă-

Gardul electric, fază de început – 
 prima depășire a obstacolului 

Gardul electric, finalizare –  
ultimii trei jucători trebuie să depășească obstacolul
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ţi partenerul! Urmează mişcarea pe care o 
propune! Nu încerca să anticipezi, ci urmează-l pe 
el! Şi, dacă fiecare face acest lucru, rezultatul va fi 
acela al unei comunicări non-verbale, corporale 
şi, implicit, emoţioanle, superioare î�n care, deşi 
nimeni nu conduce, fiecare acţionează, iar noua 
fiinţă născută din î�ntrepătrunderea celor două 
corpuri există, se mişcă continuu, funcţionează 
organic. O altă etapă a exerciţiului pe care am 
dezvoltat-o la un moment dat lucrând cu o 
grupă foarte talentată de studenţi are chiar 
această denumire – Fiinţa (se face î�n picioare, î�n 
mers, eventual din mişcare browniană şi poate 
surveni, de asemenea, imediat după Un punct de 
contact). Doi parteneri se mişcă umăr la umăr 
prin î�ntregul spaţiu, creează o fiinţă nouă ce se 
deplasează conform propriului ritm, propriilor 
necesităţi. Î�n ambele variante ale exerciţiului 
partenerilor li se spune la un moment dat: Nu 
mai iniţia! Urmează-l pe cel care te urmează! Este 
o percepţie, o „ascultare” a partenerului la nivel 

superior, exact ca la exerciţiul-matcă Oglinda5,1     şi, 
î�n felul acesta cei doi î�ncep să comunice real la 
nivel corporal, emoţional şi mental, î�nţelegând 
î�n mod organic adevăratele sensuri şi beneficii 
ale comunicării. Făcând acest exerciţiu î�n cadrul 
unui proiect european ce se adresa creşterii 
abilităţilor de comunicare ale profesorilor, unul 
dintre aceştia mi-a spus: î�ncerc de 30 de ani să 
explic elevilor şi copiilor mei ce î�nseamnă să 
comunici, să colaborezi şi abia acum descopăr 
un exerciţiu care te face să î�nţelegi totul î�ntr-o 
clipă. Este meritul tehnicilor teatrale prin latura 
lor eminamente fizică, corporală, directă. 

Şi, ca să ne î�ntoarcem la tema articolului, 
este evident că prin mijloacele de comunicare 
online aceste lucruri se pierd, contactul fizic 
fiind imposibil, comunicarea fiind redusă 
exponenţial. De aceea, o altă provocare pe 
care o î�ntâlneşte profesorul î�n predarea online 
este o algoritmizare diferită a procesului 
de î�nvăţământ, o reordonare a programei 
î�n funcţie de mijlocul eminamente vizual la 
dispoziţie, renunţarea la anumite exerciţii 
care cer prezenţa fizică î�ntr-un spaţiu comun 
şi adăugarea unora care presupun lucrul 
individual sub coordonarea vizual-verbală a 
profesorului. Șe vor adăuga şi exerciţii î�n care 
doi parteneri vor lucra î�mpreună sau chiar tot 
grupul î�n sistem cascadă (unul lucrează cu 
un obiect, î�i schimbă identitatea şi partenerul 
„preia” acel obiect, î�l transformă şi î�l „dă” mai 
departe). Î�n cazul exerciţiilor de improvizaţie 
ce implică verbalitatea sau al scenelor de 
doi specifice anului Î se comunică mai lesne 
deoarece se î�nţelege mai uşor cine cui se 
adresează, dar apar delay-uri nenumărate, 
căderi de reţea, distorsionări ale sunetului etc. 

Pentru a identifica provocările legate de 
învăţământul online şi din punctul de vedere 
al celor instruiţi, am declanşat o cercetare cu 
ajutorul studenţilor de anul Î Arta actorului.

5 Exerciţiu specific metodei improvizaţiei teatrale 
create de Viola Spolin şi care este bază pentru 
multe alte exerciţii î�n care ne sunt activaţi neuronii-
oglindă, cei responsabili de capacitatea noastră de 
imitare, de î�nvăţare, de empatizare.

Curs hibrid – anul I, semestrul I 
Printre studenți, laptopul care face conexiunea 
cu studenții aflați în carantină.

Concept nr. 1 (  20)  /2020
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Metodologia cercetării
Am cerut studenţilor să conceapă un TOP 5 

al avantajelor şi dezavantajelor ambelor tipuri 
de predare, cu posibilitatea de a răspunde şi 
mai detaliat dacă sunt interesaţi. 
Obiectivele cercetării:

 • Îdentificarea avantajelor s�i dezavantajelor 
ambelor tipuri de î�nvăţamânt din punctul 
de vedere al celor instruiţi

 • Îdentificarea unor avantaje şi dezavantaje 
necunoscute cadrelor didactice

 • Îdentificarea preferinţelor studenţilor 
legate de forma de î�nvăţământ

 • Îdentificarea preferinţelor studenţilor 
legate de modalitatea de continuare a 
studiului (fizic, online sau hibrid).

Sursele cercetării sunt chiar promoţia 
2020-2023 care a avut experienţa unui 
semestru online î�n clasa a XÎÎ-a şi care au dat 
examen de admitere face-to-face, apoi au avut 
o singură zi de şcoală directă şi, î�n urma unor 
contaminări cu noul coronavirus, au intrat 
î�n carantină şi au lucrat o lună online. După 
două săptămâni de cursuri face-to-face cu 
toate normele de protecţie necesare, cursurile 
au revenit la forma online î�n urma unei noi 
serii de contaminări, revenind ulterior la 
î�ntâlnirile fizice, când acest lucru se putea face 
î�n siguranţă.

Eşantion – 25 de respondenţi.
Prezentăm î�n continuare selectiv câteva 

dintre chestionare:
(1) Avantaje face to face:

 • Înteract�ionăm mult mai bine unii cu alţii.
 • Ne conectăm mult mai bine.
 • Obosim mult mai greu.
 • Exercit�iile se desfăs�oară mult mai eficient.
 • Nu pierdem timpul.

Dezavantaje face to face: 
 • Riscul de a fi contaminat.
 • Avantaje online: 
 • Risc redus de a fi contaminat cu virusul 

Covid-19.
 • Este mai comod din anumite puncte de vedere.

Dezavantaje online:
 • Șuntem distraşi uşor.

 • Ochii s�i coloana au de suferit.
 • Șe pierde timp din cauza conexiunii 

instabile de multe ori.
 • Şanse mai mici de a ne conecta unii cu 

ceilalt�i.
 • Delay.

(2) Avantaje face to face:
 • Î�nţelegi mai bine ce-ţi zice profesorul, 

poate exemplifica.
 • Comunici şi colaborezi fizic cu ceilalalţi.
 • Î�ţi dezvolţi mai bine aptitudinile.
 • Ai avantajul mişcării, care e foarte important, 

poţi să-ţi menţii o condiţie fizică mai bună.
 • Ai bucuria că faci parte dintr-un grup selectat. 

Dezavantaje face to face: 
 • Nu există.

Avantaje online: 
 • Nu trebuie să parcurgem drumul până la 

facultate.
 • Avem acces la mai multe materiale (cărţi etc.).
 • Avem la î�ndemână calculatorul, deci o 

sursă foarte mare de informaţie.
 • Nu se î�ntrerup cursurile când tuşeşte 

cineva/merge la baie/etc.
 • Ne putem concentra mai mult pe partea 

teoretică.
Dezavantaje online:

 • Nu ne mişcăm suficient.
 • Ne putem concentra mai bine la cursurile 

teoretice (nu funcţionează la fel de bine 
exerciţiile fizice).

 • Nu avem parte de interacţiune umană reală.
 • Ne pierdem concentrarea mai uşor, mai 

ales că apar probleme tehnice mereu.
 • Nu ne simţim studenţi, la facultate (lipsa 

seriozitaţii facultăţii, putem fi î�mbrăcaţi î�n 
pijamale şi nimeni nu ştie).

(3) Avantaje face to face:
 • Uşurinţă î�n comunicare. 
 • Punerea î�n practică a cunoştintelor 

teoretice. 
 • Dezvoltarea spiritului de echipă.
 • Ne obligă la o condiţie fizică bună.
 • Nu e nevoie de conexiune bună la internet.
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Dezavantaje face to face: 
 • Nu putem lucra la fel de mult pe latura 

teoretică. 
Avantaje online: 

 • Este mult mai comod.
 • Mă pot trezi mai târziu.

Dezavantaje online:
 • Nu ne mis�căm cât ar trebui.
 • Ștăm foarte mult cu ochii î�n ecran.
 • Unii nu au conexiune bună la internet, alţii 

poate nu au cu ce să plătească mereu. 
 • Nu se aude la fel de bine ceea ce vorbim.
 • Nu putem face toate exerciţiile pe care î�n 

mod normal, fizic, le putem face.
(4) Avantaje face to face:

 • Înteracţiunea fizică cu ceilalţi;
 • Î�nţelegerea propriului rol î�ntr-un grup;
 • Posibilitatea de a face mai multe exerciţii 

dinamice;
 • Empatizarea cu ceilalţi;
 • Ne concentrăm şi suntem prezenţi î�n ceea 

ce facem.
Dezavantaje face to face: 

 • Trezirea mai devreme ca să plecăm de acasă, 
î�nsă acesta nu este un dezavantaj real.

Avantaje online: 
 • Dormim puţin mai mult.

Dezavantaje online:
 • Oboseala se acumulează foarte repede şi 

te dor ochii.
 • Ștatul pe scaun cu coloana strâmbă.
 • Problemele tehnice legate de internet, 

cameră, microfon sau chiar lipsa unui laptop.
 • Șuntem distraşi de telefon, televizor, 

zgomotele din casă, internet, deci ne 
pierdem concentrarea foarte uşor. 

 • Ne putem trezi cu 5 minute î�nainte de curs 
şi nu î�nţelegem nimic toată ziua. 

 (5) Avantaje face to face:
 • Posibilitatea de a interacţiona fizic cu colegii.
 • Faptul că î�nţelegem intenţiile colegilor 

mai bine, comunicăm mai uşor unii cu 
alţii, empatizăm.

 • Șuntem mai concentraţi şi mai activi î�n 
ceea ce facem la curs.

 • Ne dezvoltăm capacităţile fizice mai mult, 
ieşim din stagnarea de acasă.

 • Dezvoltăm o conduită specifică unui actor 
(spre exemplu: liniştea î�n timpul anumitor 
exerciţii).

Dezavantaje face to face: 
 • ne deplasăm de acasă la facultate şi 

transpirăm un pic mai mult decât acasă. 
Practic, niciun dezavantaj. 

Avantaje online: 
 • putem prezenta şi trimite proiecte mai 

uşor.
Dezavantaje online:

 • Oboseala cauzată de calculator; 
 • Lipsa dinamicii î�n exerciţii; stăm pe scaun 

şi 4 ore uneori; pe termen lung sănătatea 
ne va fi afectată; 

 • Nu ne auzim corespunzător când vorbim; 
comunicare deficitară (căderi de reţea);

 • Nu ne putem coordona cu ceilalţi (dacă 
anumite exerciţii cer sincronizare, este 
imposibil de realizat din cauza delay-ului).

 • Nu ai loc să faci toate exerciţiile fiind î�ntr-o 
cameră, la un birou.

(6) Avantaje face to face:
 • Comunicare mult mai us�oară î�ntre colegi;
 • Păstrarea atent�iei pentru o perioadă mai 

lungă de timp;
 • Î�nt�elegerea mult mai us�oară a jocurilor;
 • Conectarea cu partenerii de joc la nivel 

mental, emoţional şi chiar spiritual;
 • Acumularea energiei personale cu cea 

a partenerului, lucru care aduce reus�ita 
exerciţiilor.

Dezavantaje face to face: 
 • Nu cred că există. 

Avantaje online: 
 • Deplasarea pentru colegii din alte regiuni 

nu este necesară, prin urmare le este 
convenabil din acest punct de vedere.

Dezavantaje online:
 • Comunicare redusă î�ntre colegi;
 • Disparit�ia concentrării după mai mult 

timp de stat cu ochii î�n calculator;
 • Aparit�ia oboselii mai devreme decât dacă 

am fi făcut fat�ă î�n fat�ă;
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 • Împosibilitatea de a face anumite jocuri 
(precum Șamurai sau Ninja);

 • Pierderea atent�iei î�n favoarea telefonului 
(ne este mult mai us�or „să stăm pe telefon” 
î�n online decât î�n offline).

 (7) Avantaje face to face:
 • Putem comunica, atât cu colegii cât şi cu 

profesorii, putem participa la diverse 
activităţi sau proiecte pe grupe.

 • Putem fi mai creativi.
 • Ne menţinem î�ntr-o formă fizică şi psihică 

bună.
 • Î�n sala de curs puterea de concentrare este 

mai mare deoarece nu există distrageri şi 
î�nţelegem mai bine ce ni se predă.

 • Din punctul meu de vedere, î�n sala de curs 
studenţilor le este mai uşor să observe 
unde au probleme şi, totodată, le este mai 
uşor sa î�nveţe cum să le depăşescă.

Dezavantaje face to face: 
 • Î�n online suntem forţaţi de î�mprejurări să 

citim mai mult.
 • Î�n online ni se dau teme de rezolvat 

pentru acasă şi nu cred că am avea timp 
să le facem dacă le-am primi şi când ne 
î�ntâlnim faţă î�n faţă. 

Avantaje online: 
 • Putem î�nvăţa partea teoretică a unei 

materii mai bine.
 • Avem timp să citim, să parcurgem materialele 

video pe care ni le propun profesorii.
 • Avem mai mult timp pentru temele, scrise 

sau filmate, pe care ni le dau profesorii de 
actorie.

 • Şcoala este mai lejeră per ansamblu, dar 
asta nu te face fericit (nu vrei să treci prin 
ea „ca gâsca prin apă.”)

Dezavantaje online:
 • Nu putem pune î�n practică ce î�nvăţăm. 

Din punctul meu de vedere, este mai greu 
predat, dar şi de î�nţeles.

 • Şcoala online este mult mai obositoare. 
Eşti distras de mediul î�nconjurător, este 
mai dificil sa iei cursurile î�n serios.

 • Cursurile online depind de conexiunea, 
de bună sau proastă calitate, la internet 

şi de device-urile fiecărui student şi 
fiecărui profesor. Șe creează uneori haos, 
fie pentru că se blochează conexiunea, fie 
pentru că vorbim unii peste alţii etc.

 • După un anumit timp devine frustrant să 
faci şcoală online; se dezvoltă î�n individ un 
sentiment de anxietate.

 • Oamenii se dezobişnuiesc să empatizeze.
 (8) Avantaje face to face:

 • Pot lucra cu colegii mei şi se creează o 
legătură reală cu aceştia şi cu profesorii.

 • Lucrăm cu profesorii mult mai bine s�i 
reus�im să “prindem” mai bine ce ni se predă.

 • Feedback-ul este mult mai corect, mai real.
 • Ne î�ncărcăm cu o energie care ne rămâne 

s�i după curs.
 • Șimt că fac o facultate.

Dezavantaje face to face: 
 • Nu există dezavantaje.

Avantaje online: 
 • Mă pot trezi cu 10 minute î�nainte de curs.
 • Pot să beau ceai continuu, pot să mă 

î�mbrac oricum sau să-mi pun plapuma pe 
spate dacă mi-e frig.

Dezavantaje online:
 • Nu simt că fac facultate pentru că nu 

interacţionez cu colegii mei. 
 • Mă simt epuizată după cursuri.
 • Este incomod să fac exercit�ii de mis�care 

prin cameră s�i să nu am certitudinea că le 
fac bine.

 • Nu pot lucra corect exercit�iile legate de 
voce, la Canto şi Vorbire scenică. 

 • Mă simt moles�ită, fără chef, frustrată că nu 
facem cursuri directe s�i mă î�ntreb ce fel de 
actori o să fim cu facultatea online, dacă 
mult�i din cei care au avut ocazia s-o facă 
fizic nu au reus�it să se afirme?

(9) Avantaje face to face:
 • Procesul de î�nvăţământ este mai eficient 

deoarece se respectă modul de lucru 
folosit î�nainte de pandemie.

 • Omogenizarea grupului este mult mai 
us�or de realizat.

 • Nivelul conversaţiei este unul mult mai 
ridicat s�i mai rapid, deoarece nu se mai 
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ţine cont de factori precum conexiunea la 
internet.

 • Ștudentul are o libertate mult mai mare 
de exprimare, simt�ind că se află î�ntr-un 
mediu profesionist, nu î�n camera sa.

 • Act�iunile studentului nu sunt limitate de 
camera dispozitivului de pe care acesta 
lucrează online. Astfel, imaginat�ia sa nu 
mai este î�ngrădită.

 • Șe pot lucra exercit�ii ce nu pot fi adaptate 
î�n mediul online. Automat, are loc o 
evolut�ie atât exterioară, cât s�i interioară a 
studentului.

Dezavantaje face to face: 
 • Timpul petrecut pe drumul către facultate.

Avantaje online: 
 • Nu mai pierzi timp pe drumul către 

facultate. Astfel î�t�i rămâne mai mult 
timp să rezolvi diferite teme sau treburi 
personale. Un avantaj mai ales pentru cei 
ce locuiesc departe de facultate, cum sunt 
eu, la 15 km.

 • Economisirea banilor, deoarece nu mai 
cheltui î�n pauze cumpărând apă, mâncare 
etc. 

 • Libertatea de a lucra fără mască, având î�n 
vedere situat�ia actuală ce este destul de 
delicată.

Dezavantaje online:
 • Lipsa comunicării reale cu o persoană. 

Detas�area fat�ă de grupul din care studentul 
face parte din cauza lipsei posibilităt�ii de a 
lucra fizic s�i a-s�i privi colegul î�n ochi. 

 • Posibila instalare a unei stări anxioase, ce 

poate conduce s�i la depresie. Ștudentul 
se simte singur s�i nu poate rezona cu un 
ecran precum o face cu un suflet aflat 
alături.

 • Restrângerea posibilităt�ilor de a lucra 
eficient s�i din plin exerciţiile ce t�in de 
vulnerabilitatea studentului, atent�ia 
acestuia sau î�nt�elegerea sa.

 • Înstalarea unei stări de monotonie ce 
distruge creativitatea studentului.

 • Î�ncetinirea dezvoltării studentului din 
cauza faptului că acesta nu poate lucra 
î�ntr-un regim normal.

(10) Unul dintre studenţi a participat numai 
online la cursuri fiind în carantină de la începutul 
anului universitar: „Î�ntrucât n-am apucat să 
particip fizic la cursuri, nu cred ca pot efectua o 
comparat�ie î�ntre cursurile offline şi cele online, 
dar recomand oricui experient�a prin care trec 
– aceea de a sta acasă urmărindu-mi colegii 
î�n timpul cursului fizic. Observ atât de multe 
lucruri pe care nu le-as� fi sesizat probabil dacă 
eram acolo, cu ei, simt că î�nvăt� observând, ceea 
ce nu mi se î�ntâmplă de obicei. Șe î�ntâmplă 
uneori să-mi pierd atent�ia s�i să apară gândul 
plictiselii, dar la fel de repede î�l fac să dispară. 
Faptul că urmăresc de acasă activitatea colegilor 
mei mă ajută la disciplina mea, pentru că observ 
momentele î�n care colegii mei devin civili, î�şi 
risipesc energia şi apoi î�ncearcă să o caute din 
nou ca să continue exercit�iul. Mă bucur când 
observ lucrurile acestea s�i mă frustrez că nu pot 
participa activ (acolo) la lucru.”

Analiza şi interpretarea rezultatelor
Î�n urma analizei Top 5 avantaje şi 

dezavantaje ale ambelor tipuri de î�nvăţământ 
au devenit evidente criteriile de judecată cu 
care s-a operat: 

Criteriul apartenenţei sociale – studenţii au  
remarcat că avantajul de a face parte dintr-un  
grup cu activităţi şi obiective comune este 
sesizabil mai degrabă î�n î�nvăţarea face-to-face. 
A apărut şi o nuanţă interesantă – avantajul de 
a face parte dintr-un grup „selectat”, deci stima 

de sine este potenţată când ai devenit student 
î�n urma unei selecţii (destul de dure) care a 
avut loc î�n examenul de admitere după criterii 
profesioniste. 

Criteriul performanţei fizice – î�nvăţământul 
direct permite menţinerea unei condiţii fizice 
bune şi, prin exerciţiile specifice de arta 
actorului, abilităţile fizice sunt potenţate, 
se dezvoltă proporţional cu numărul de ore 
lucrate, astfel î�ncât î�n anumite privinţe se atinge 
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performanţa. La ex. menţionat mai sus, „Gardul 
electric”, unii studenţi au fost capabili, cu 
minim ajutor, să sară de pe două picioare peste 
un obstacol î�nălţat la 110 cm şi să aterizeze 
corespunzător (detentă excepţională). Din lista 
de abilităţi fizice dezvoltate î�n offline precizăm 
dexteritatea manuală – î�n cazul jocurilor care 
implică aruncarea de mingi, beţe, sticle î�ntre 
parteneri sau supleţea şi agilitatea mişcării 
(deprinse prin mers, stop, ocolire, freeze şi 
alte comenzi) î�n cazul exerciţiului „Mişcare 
browniană”/ „Random walk” cum î�l identificăm 
î�n varianta originală, î�n manualul Violei Șpolin.

Criteriul efectelor asupra sănătăţii – 
preferinţele tuturor se î�ndreaptă către 
î�nvăţământul direct şi din acest punct de 
vedere deoarece, î�n cazul cursurilor online, 
majoritatea timpului se stă pe scaun privind 
un ecran, lucru care determină dureri de spate 
şi de ochi. Postura trebuie constant corectată 
şi, î�n ce ne priveşte, lucrăm din picioare chiar 
şi î�n cazul cursurilor mai lungi. De asemenea, 
î�n ambele cazuri, trebuie avută î�n vedere o 
hidratare corespunzătoare. Marea majoritate 
a respondenţilor au precizat că, deşi efortul 
fizic este mai mare î�n offline, totuşi oboseala 
se instalează mai repede şi este mai mare î�n 
online, unde scade rezistent�a la efort, toate 
abilităt�ile fizice se diminuează consistent, 
acuitatea simţurilor scade. Este interesant, pe 
de altă parte, că doar unul dintre studenţi s-a 
referit la dezavantajul î�n offline şi avantajul î�n 
online determinat de criza pandemică (măşti, 
distanţare şi dezinfectare, pe de o parte, 
carantină şi î�nvăţământ prin mijloace audio-
vizuale pe de altă parte). Probabil pentru că 
este deja un cadru general, de la sine î�nţeles 
sau pentru că pericolul nu era î�ncă acut simţit 
(la momentul realizării chestionarului, î�ncă 
nu avusese loc nicio contaminare î�n cadrul 
grupului de lucru).

Criteriul financiar – pe de o parte, pentru 
mediul online trebuie să ai posibilitatea de a 
plăti constant factura la internet, iar pentru 
offline î�ţi trebuie bani pentru deplasarea 
la unitatea de î�nvăţământ şi pentru masă. 
Dar acest ultim „dezavantaj” nu este luat 

î�n considerare ca atare de niciunul dintre 
studenţi. 

Criteriul performanţei tehnice – mijlocul 
de î�nvăţământ la dispoziţie este propriul 
laptop (tabletă sau telefon), calitatea camerei 
de filmat este rar mulţumitoare, este doar 
suficientă. Căderile reţelei de internet afectează 
cursul major (provoacă pauze nedorite, poate 
survenite î�n momente total nepotrivite, î�n 
momente de acumulări sau când se petrece 
ceva inedit; căderile de reţea ale unuia dintre 
cursanţi determină apoi o î�ntârziere a cursului 
pentru a i se povesti acestuia ce a pierdut; 
dacă profesorul are probleme de conexiune, 
lucrurile sunt şi mai complicate, evident, iar 
cursul se va î�ntrerupe probabil î�n 99 % din 
cazuri; de aceea, î�n cazul cursurilor de arta 
actorului se lucrează î�n echipe ce cuprind atât 
cadre didactice universitare, cât şi doctoranzi 
şi masteranzi-pedagogi).

Criteriul managementului timpului – pe 
de o parte, î�n mediul online se economiseşte 
timpul dedicat drumului la facultate, pe de 
altă parte timpul petrecut la facultate aduce 
pentru toată lumea avantaje cuantificabile. 
Marea majoritate a studenţilor apreciază că î�n 
mediul online au mai mult timp pentru lectură 
şi î�şi exprimă î�ngrijorarea referitoare la faptul 
că primesc multe teme pe care, dacă s-ar lucra 
offline, nu ştiu dacă ar avea timp să le rezolve. 
Î�n fapt, î�n offline au incomparabil mai puţine 
teme, î�n timp ce î�n online, pentru că mijloacele 
tehnice î�ncetinesc derularea cursului, 
profesorul dă anumite teme de rezolvat după 
curs, ca o completare (filmarea anumitor 
exerciţii sau fotografierea anumitor teme de 
scris, cum ar fi „Dicteul”, şi postarea lor pe 
grupul comun). Uneori aceste completări nu 
sunt neapărat necesare, dar ilustrează nevoia 
profesorului de a transmite studenţilor săi 
abilităţi şi competenţe cât mai aproape de 
cele dobândite î�n cazul participării directe la 
cursuri. 

Criteriul accesibilităţii – î�n online foarte 
multă informaţie este la un click distanţă pe 
internet, î�n î�nvăţământul direct studenţii 
au î�nsă acces la cunoştinţele şi experienţa 
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profesorului, la schimbul de cunoştinţe şi 
experimentarea comună alături de ceilalţi 
membrii ai grupului. Un reglaj ce a apărut 
necesar la cursurile face-to-face este legat 
de lipsa de răbdare a studenţilor care voiau 
să acumuleze repede, căutând constant 
obiectivele jocurilor, verbalizând î�ntrebări 
legate de organizarea exerciţiilor, chiar 
î�nainte de a le experimenta. Acest fapt se 
datora, pe de o parte, faptului că î�n online 
comunicarea profesor-student este mai ales 
verbală şi că studenţii au deja mentalitatea 
că totul se poate obţine printr-un click. A 
fost necesar să amânăm teoretizarea (cu risc 
de intelectualizare excesivă) pentru a trăi şi 
experimenta efectiv fiecare etapă a procesului 
de lucru. Ș-a reconfigurat un principiu pe 
care î�l aflaseră deja, principiul lucrului 
cu concretul, î�n prezent, aici şi acum, fără 
prejudecăţi legate de cum rezolv o problemă, 
ci rezolvând-o efectiv. Ș-a accentuat faptul 
că, pentru o dezvoltare organică, procesul 
de lucru este mai important decât rezultatul 
(celebrul principiu Procesul, nu succesul).

Totuşi, din practica mea de aproape două 
semestre online la Masteratul de Pedagogii 
alternative centrate pe elev, unde studenţii 
sunt mai î�n vârstă, evident, decât respondenţii 
chestionarului, care sunt studenţi de licenţă, 
am identificat două avantaje ale cursurilor 
online: pe de o parte, acest mediu a creat 
condiţiile unei apropieri î�ntre profesor şi 
student (am aflat lucruri despre aceştia pe 
care nu am fi avut când şi cum să le discutăm 
altfel şi ei au lucrat cu mai multă siguranţă 
dintr-un anumit punct de vedere, cu mai multă 
deschidere), pe de altă parte, pentru studenţii 
din ţară cursul a fost mult mai accesibil, 
nemaifiind necesară deplasarea la Bucureşti. 
Poate că acest mod de organizare a cursurilor 
este, î�n definitv, mai potrivit unei specializări 
superioare, cum sunt studiile masterale şi 
doctorale, mai degrabă decât studiilor de 
licenţă, î�n cazul concret al î�nvăţământului 
teatral.

Criteriul confortului personal – preferinţele 
tuturor se î�ndreaptă către î�nvăţământul direct 

şi din acest punct de vedere, î�n ciuda confortului 
oferit de lucrul de acasă, de lipsa necesităţii 
deplasării, a î�mbrăcăminţii adecvate etc. Este 
mai „confortabil” fizic, psihic şi emoţional să 
lucrezi î�ntr-un cadru fizic comun, să relaţionezi 
direct cu ceilalţi, să faci exerciţii care implică 
mişcarea î�ntregului corp. Î�n fapt, studenţii 
nu apreciază real lipsa grijii pentru propriul 
corp (î�mbrăcăminte, igienă, antrenament) şi 
nici aparentul confort dat de sedentarism. Î�n 
unele cazuri, se specifică clar faptul că unii 
dintre studenţi nu au suficient spaţiu (pentru 
exerciţiile ce presupun fizicalizare) sau 
intimitate pentru participarea la cursul online 
î�n bune condiţii. 

Criteriul experienţei directe – respondenţii 
chestionarului remarcă î�n diferite formulări 
faptul că fiinţei umane î�i este specifică şi 
necesară comunicarea efectivă, interacţiunea 
socială directă, nemijlocită. Ceea ce este 
esenţial î�n teatru este tocmai „î�ntâlnirea” î�ntre 
oameni, aşa cum declară Peter Brook (1997), 
iar aceasta se produce cel mai eficient î�ntr-un  
spaţiu fizic comun: „Aș putea să iau orice 
spaţiu gol și să-l numesc scenă goală. Un om 
traversează acest spaţiu gol în timp ce altcineva 
îl privește și asta e tot ceea ce trebuie ca actul 
teatral să înceapă.” (p. 17).

Criteriul dezvoltării cognitive – cu siguranţă 
mediul online este propice transmiterii mai 
rapide şi, din unele puncte de vedere, mai facile 
a informaţiei şi mare parte dintre studenţi 
menţionează faptul că majoritatea cursurilor 
teoretice se fac bine, chiar foarte bine î�n 
online, dar pentru cursurile practice acest 
tip de comunicare nu este propice deoarece 
procesul de î�nvăţământ nu este predare-
preluare, ci „cercetare şi descoperire, proces 
de autodescoperire şi autocunoaştere, proces 
de iniţiere” (Cojar 1998, p. 13). Î�n plus, abilităţi 
precum atenţia, concentrarea (cu urmărirea, 
dezvoltată prin exerciţii specifice, a unor Puncte 
de concentrare pe termen lung), coordonarea 
(sincronizarea şi promptitudinea), orientarea 
î�n spaţiu şi autoplasarea adecvată (inteligenţa 
spaţială), chiar şi abilitatea numerică (există 
jocuri specifice) şi abilitatea verbală, sunt 
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mult mai bine dezvoltate prin intermediul 
experienţei directe, prin interacţiune fizică şi 
contact cu partenerii, cu obiectele, cu mediul 
î�n ansamblul său. Contactul direct, prin 
intermediul simţurilor, produce descoperiri 
valabile la nivel cerebral pentru că nu sunt 
exclusiv intelectuale, ci sunt dublate de 
implicarea inteligenţei corporale şi a celei 
emoţionale. (Aşa cum am precizat anterior, 
cel mai dificil reglaj necesar după o perioadă 
de studiu online a fost scoaterea efectivă a 
studenţilor dintr-un tip de intelectualizare 
excesivă care se instalase î�n circumstanţele 
date de lucrul intermediat tehnic.)

Criteriul dezvoltării emoţionale – absolut 
toţi respondenţii au precizat ca principal 
avantaj al î�ntâlnirilor offline faţă de online 
comunicarea, relaţionarea, „conexiunea” cu 
ceilalţi, empatia. Toate tipurile de inteligenţă 
emoţională sunt dezvoltate prin intermediul 
jocurilor teatrale şi al exerciţiilor de arta 
actorului, fie că se lucrează individual î�n cadrul 
grupului sau colectiv. „Tehnicile teatrului 
sunt tehnicile comunicării.” (Viola Șpolin, 
2014, p. 24) Educaţia teatrală este educaţie 
pentru cooperare („Teatrul este î�ntotdeauna 
noi, niciodată eu.” Viola Șpolin, 2014, p. 58). 
Rezistenţa la frustrare, de exemplu, este 
mult mai uşor de dobândit î�n lucrul direct 
deoarece presupune interacţiune umană î�n 
mai toate cazurile. „După un anumit timp” de 
studiu online scade capacitatea de exprimare 
a emot�iilor ceea ce induce treptat dezechilibre 
psiho-emoţionale, se instalează anxietatea, 
chiar depresia, î�n timp ce î�n offline toată 
lumea beneficiază de energia care se naşte din 
interacţiune şi din activitatea comună. 

Criteriul performanţei artistice – î�n 
î�nvăţământul direct, simţi mai degrabă că exişti 
î�n cadrul unui grup de al cărui nivel aptitudinal 
te simţi mândru (şi î�n al cărui viitor profesional 
î�ţi pui toate speranţele). Prin participarea 
comună la temele de rezolvat studentul poate 
atinge performanţe individuale î�n cadrul 
grupului, iar grupul per ansamblu î�şi depăşeşte 
zilnic performanţele zilei anterioare. Deşi 
acumulările se produc î�n cazul ambelor forme 

de î�nvăţământ, performanţa este mai uşor de 
atins î�n offline unde sunt posibile exerciţii ce 
scontează acest lucru, iar prezenţa şi energia 
grupului sunt un plus incontestabil. Totuşi, 
î�n ambele medii rămâne fundamentală, din 
punctul de vedere al calităţii experienţei 
artistice, diferenţa î�ntre „evenimetul” real şi cel 
formal sau simulat: î�n cele din urmă, „î�ntre i se 
întâmplă sau nu i se î�ntâmplă nimic esenţial 
stă deosebirea dintre adevăr şi fals, î�ntre 
autenticitatea şi artificialitatea actului scenic.” 
(Cojar 1998, p. 44)

Criteriul abilităţii generale de învăţare 
(parte a abilităţilor cognitive) – predarea prin 
interacţiune î�n general (prin tehnici teatrale 
î�n special) stimulează abilitatea de a asimila 
informaţii noi, de a le reorganiza şi de a opera 
cu acestea î�n rezolvarea de probleme. Ștudentul 
î�nvaţă să î�nveţe, este mai rezistent la distragere, 
are capacităţi sporite de operare şi organizare a 
informaţiei.  

Criterul dezvoltării creativităţii, al 
imaginaţiei – este insuficient cercetat până î�n 
acest punct. Ștudenţii au făcut referire destul 
de puţin la acest subiect, deşi toate exerciţiile 
de arta actorului, fie că sunt şi fizice (î�n offline) 
sau cu accent pe verbalitate (î�n online), dezvoltă 
imaginaţia, capacitatea de a te pune î�n situaţii noi 
(imaginaţia substitutivă), sporesc creativitatea 
ca abilitate generală de reconfigurare şi inovare. 
Î�n cazul domeniilor artistice care lucrează cu 
mijloace didactice concrete, interacţiunea cu 
profesorul este esenţială pentru coordonarea 
adecvată a creativităţii (studiul instrumentelor 
muzicale, desen, modelaj, design, pictură, 
sculptură, scenografie, arhitectură, construcţia 
de păpuşi şi marionete etc. Î�n domeniul 
cinematografic este esenţială prezenţa unei 
echipe de filmare, a regizorului şi apoi şi reglajul 
profesorului pentru fiecare pas al procesului 
de realizare a unui film). Unul dintre studenţii 
chestionaţi sesizează un pericol din acest punct 
de vedere: un dezavantaj î�n mediul online este 
„instalarea unei stări de monotonie ce distruge 
creativitatea studentului”.

Criteriul profesionalizării – mare parte 
dintre studenţi au sesizat faptul că procesul 
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de î�nvăţământ este mai serios î�n offline, 
că ai ocazia consolidării şi aprofundării 
cunoştinţelor, a dobândirii unor competenţe 

reale şi adecvate profesiei („simt că sunt 
student”/„că sunt la facultate”; „ce fel de actori 
o să fim cu facultatea online?”).

Concluzii
Învăţământul online este şi rămâne un 

înlocuitor al modalităţii directe de comunicare, 
un substitut cu funcţie de second choice, cu 
dezavantaje multiple legate de calitatea 
procesului de învăţământ în ansamblul său.  

Probabil pe viitor se va opta pentru 
hibridizarea offline-online, dar acest lucru trebuie 
făcut numai pentru cursurile al căror conţinut 
poate fi transmis şi receptat astfel. Aşadar, o 
eventuală hibridizare trebuie atent cercetată 
î�nainte de a fi aplicată pentru e evita erori 
cu efecte nocive pe termen lung. Educaţia, şi 
implicit modalităţile prin care se realizează, este 
responsabilă de configuraţia viitorului omenirii.

O trecere integrală a învăţământului în 
mediul online este exclusă cu totul deoarece 
fiinţa umană este eminamente socială şi se 
dezvoltă numai prin intermediul relaţionării 
directe. Perioada aceasta de online-izare, î�n 

ciuda beneficiilor ei de moment sau a unei 
adaptări satisfăcătoare din partea mediului 
educat�ional, profesori s�i elevi deopotrivă, 
este totus�i doar un simulacru î�n comparat�ie 
cu experient�a directă. Șenzat�ia, î�n ciuda 
capacităt�ilor sporite de adaptare s�i creativitate 
pe care ni le-a solicitat, este cea a unei recluzii 
sau a unui experiment Șecond Life din care 
as�teptăm cumint�i s�i fără alternativă să ies�im, 
să trăim real din nou. Beneficiile î�nvăt�ării 
directe sunt inegalabile, tehnologia nu poate 
î�nlocui viat�a. 

Cu toate acestea, î�ncă nu putem şti ce ne 
rezervă viitorul, de aceea rămâne valabilă î�n 
acelaşi timp şi concluzia conform căreia orice 
tip de comunicare este mai bun decât lipsa 
comunicării. 
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Efecte cu implicaţii pedagogice ale aspectelor 
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Abstract: The issue of online teaching is a very complex 
one. The Covid-19 Pandemic interrupted in-person classes 
worldwide in 2020 and maintained teaching online. Teaching 
theatre games and theatre improvisation online is provocative. 
This paper offers considerations toward pre-existing contexts 
with destructive effect on the pedagogical act in the perspective 
of the present and aims to present the aspects related to 
the environment with pedagogical implications identified 
following the observations made after analyzing the courses of 
Games and theatrical improvisation. 

Keywords: 2020 pandemic, theatre games, theatre 
improvisation, online teaching, online teaching effects, 
performing arts education.

Introducere
Contextul epidemiologic impus de 

ȘARȘ-CoV-2 a forţat aplicarea rapidă a unor 
măsuri care au afectat toate domeniile vieţii 
noastre. Cea mai importantă provocare a 
fost s�i este continuarea activităţilor, care 
î�n multe cazuri a presupus o intervenţie 
radicală î�n logica modelelor consacrate pȃnă 
atunci. Î�nvăţămȃntul universitar se regăses�te 
î�ntr-o astfel de situaţie. O schimbare atȃt de 
importantă ca trecerea de la î�nvăţămȃntul 
faţă î�n faţă, fizic, la î�nvăţȃmȃntul online 
implică transformări pedagogice importante 
cu necesare reevaluări ale didacticii. Chiar 
dacă î�nvăţămȃntul universitar online nu 

este o noutate, pentru multe specializări 
această metodă a beneficiat anterior de o 
atenţie rarisimă s�i avem mărturii ale unor 
practici izolate. Șituaţia s-a impus brusc s�i 
transformările au fost realizate din mers î�n 
ideea de a ne adapta la această modalitate de 
predare. Chiar dacă am parcurs o perioadă 
î�ntr-un astfel de sistem, drumul este abia la 
î�nceput pentru a reus�i să cristalizăm conduite 
potrivite. Consider că analiza efectelor 
legate de mediu produse î�n interiorul actului 
pedagogic ne poate conduce către atitudini 
pedagogice viitoare adecvate. 

Precizare semantică
Î�n această lucrare conceptul de mediu va fi î�nţeles ca totalitatea condiţiilor în care și care 

contribuie la desfăs�urarea cursurilor online.
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Prezentarea obiectivelor 
Această lucrare î�s� i propune să prezinte 

aspectele legate de mediu cu implicaţii 
pedagogice identificate î�n urma observaţiilor 
realizate după analizarea cursurilor de Joc și 
improvizaţie teatrală din cadrul masterului 
interdisciplinar Pedagogii alternative şi artă 
teatrală în educaţie (PED-ARTE) din cadrul 
Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației, 

Universitatea din București î�n colaborare cu 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din 
București, pe care le-am susţinut online pentru 
anul Î pe parcursul semestrului al ÎÎ-lea, 
anul universitar 2019/2020 s�i pentru anul Î, 
semestrul Î, anul universitar 2020/2021.

Metodologie
Lucrarea pornes� te de la analiza 

contextelor generale cu efecte distructive 
asupra actului didactic s� i continuă cu 
observaţiile legate de mediu făcute 
asupra cursurilor online amintite mai sus. 
Observaţiile au fost obţinute prin analizarea 
î�nregistrărilor audio-video a patru cursuri 
de Joc s� i improvizaţie teatrală, din cadrul 
cadrul masterului interdisciplinar Pedagogii 
alternative şi artă teatrală în educaţie 
(PED-ARTE). Două î�nregistrări aparţin 
cursului susţinut pentru anul Î pe parcursul 
semestrului al ÎÎ-lea, anul universitar 
2019/2020 s� i două î�nregistrări pentru anul 
Î, semestrul Î, anul universitar 2020/2021.

Am luat î�n considerare aspectele cu efecte 
semnificative asupra actului didactic pe care 
le-am identificat î�n toate cazurile analizate. Î�n 
trei î�nregistrări, cele de la anul Î pe parcursul 
semestrului al ÎÎ-lea, anul universitar 
2019/2020 s�i una de la anul Î, semestrul Î, anul 
universitar 2020/2021, studenţii au cunoscut 
că scopul î�nregistrării este doar administrativ, 
pentru justificarea activităţii. Ulterior, le-am 
comunicat că intenţionez să utilizez materialul 
audio-video pentru o cercetare s�i au fost de 
acord. La cea de-a patra î�nregistrare studenţii 
au fost informaţi la î�nceputul cursului că este 
posibil ca î�nregistrarea să fie folosită s�i î�n scop 
de cercetare, dar că acest lucru nu implică s�i 
difuzarea materialului audio-video, ci doar a 
unor capturi video; studenţii s�i-au dat acordul. 

Diferenţe de atitudine a studenţilor faţă de 
curs î�ntre cele trei î�nregistrări, î�n care studenţii 
nu s�tiau de scopul analizei î�nregistrării s�i a 

patra, cȃnd au fost î�ns�tiinţati de la î�nceputul 
cursului, nu au fost identificate.

Cursul are o durată de 3 ore. Durata 
î�nregistrărilor este următoarea: 3 ore s�i 30 
minute, 4 ore s�i 5 minute, 3 ore s�i 10 minute, 2 
ore s�i 45 de minute. Cursul s-a desfăs�urat după 
următoarea structură: prezentarea obiectivelor 
principale ale cursului, prezentarea s�i realizarea 
practică a fiecărui obiectiv, reluarea succintă a 
temelor realizate pe durata cursului respectiv 
s�i sesiune de î�ntrebări s�i răspunsuri finale. 
Convenţia cursului a fost că nu ne ghidăm cursul 
î�n funcţie de timp, nu lucrăm sub presiunea 
timpului, ci urmărim atingerea obiectivelor 
ţinȃnd cont de disponibilitatea studenţilor; de 
aceea apar diferenţe de durată a î�nregistrărilor, 
ceea ce î�nseamnă durată efectivă diferită a 
cursurilor; luȃnd î�n considerare s�i posibilitatea 
de a ne opri la cererea lor, dacă suntem î�n situaţia 
de a constata că nu mai există randament s�i 
disponibilitate; acest lucru s-a î�ntȃmplat la 
ultima î�nregistrare.

Numărul mediu de studenţi participanţi la 
curs a fost de 34.

Conţinutul cursurilor este similar, cu 
obiective specifice etapei î�n care a fost 
î�nregistrat. Obiectivele generale, s�tiute de către 
toţi studenţii î�n timpul realizării î�nregistrărilor, 
au rămas constante: Punctul de concentrare, 
accent pe Ce nu pe Cum, accent pe proces nu pe 
rezultat, flexibilitate, libertate, autenticitate, 
acceptare, acceptare și adăugare, acceptarea 
transformării, colegialitate.

Aspectele calitative care au fost urmărite 
s�i analizate sunt cele care au reies�it din studiul 
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literaturii specifice, urmărindu-se sursele care 
abordează î�nvăţarea online efectivă. 

Metoda utilizată pentru acest curs 
se î�ncadrează î�n tipologia cunoscută sub 
denumirea de sincron, adică formarea abilităţilor 

s�i competenţelor studenţilor se realizează î�n 
acelas�i timp, î�n acelas�i loc, la o oră fixată s�i 
cunoscută dinainte. Locul de desfăs�urare a fost 
platforma de conferinţe ZOOM. 

Scurtă prezentare a obiectivelor cursului
Cursul de Joc s� i improvizaţie teatrală 

î�s� i propune, î�n mod esenţial, să realizeze o 
punte î�ntre modelul consacrat s� i cunoscut 
al comunicării s� i modelul particularizat 
al acesteia, prezent î�n arta actorului, cu 
scopul de a contribui calitativ î�n activităţile 
ulterioare ale absolvenţilor. Î�n mod 
extrinsec, un obiectiv important este s� i acela 
de a î�nţelege corect principiile s� i modalitatea 
de realizare a diferitelor exerciţii s� i jocurile 
teatrale, ce pot fi folosite î�n diferite situaţii 
specifice ulterioare.

Absolventul acestui program de studiu, din 
perspectiva acestei discipline, va reprezenta 
cazul tipic de formare interdisciplinară, î�n care 
se vor completa, se vor adăuga, competenţe 
din domenii s�i perspective diferite; î�n cazul 
nostru s�tiinţele pedagogice s�i arta actorului. 
Î�n consecinţă, nu urmărim un antrenament 
î�n urma căruia rezultă actorul, ci î�nsus�irea 
unor abilităţi comparabile cu ale acestuia; de 
aceea uneori drumurile dintre antrenamentul 
specific actorului s�i acest curs se î�ntrepătrund, 
alteori au direcţii diferite.

Contexte preexistente cu efect distructiv asupra actului pedagogic  
în perspectiva prezentului

Trăind î�n timpul desfăs�urării unui 
eveniment s�i participȃnd la el, riscul de a nu mai 
aprecia corect anumite contexte este destul de 
mare. Î�n opinia mea, pentru ca demersul pe care 
mi l-am propus să beneficieze de perspective 
diferite, este important să avem î�n vedere 
anumite repere; de aceea am considerat că este 
bine să recons�tientizăm riscurile preexistente 
situaţiei actuale care au efect distructiv asupra 
actului pedagogic, pe care le cunoas�tem, le 
putem identifica foarte us�or s�i le putem izola 
de aspectele specifice situaţiei prezente, pe 
care dorim să le identificăm s�i analizăm. 

Actul pedagogic, î�n general, este supus 
es�ecului î�n anumite contexte; există un 
potenţial distructiv important. Î�n continuare, 
î�n urma analizei literaturii specifice, prezint s�i 
atrag atenţia asupra unora, ce au fost potenţate 
acum: obiectivitate versus subiectivitate, 
î�ncredere versus î�ndoială.

Obiectivitate versus subiectivitate 
Metoda didactică după Îonescu, Chis�  

(2001) citat de Frumos (2008) „î�nţeleasă ca 

un anumit mod de a proceda, care tinde să 
plaseze persoana care învaţă într-o situaţie de 
învăţare” (p. 152), se sprijină pe „o practică, 
o generalizare confirmată din experienţa  
didactică sau de experimentul psihopedagogic 
care servește la transformarea și ameliorarea 
naturii umane” (p. 151). Cele două caracteristici 
ar trebui să funcţioneze sinergic, cea de a doua 
provocȃnd-o pe prima. Realitatea ne arată, de 
multe ori, că lucrurile nu sunt atȃt de simple. 
Tocmai experienţa profesorului poate fi o 
piedică î�n realizarea dezideratului de a pune 
persoana care î�nvaţă î�n situaţia de a î�nvăţa, 
pentru că î�l poate plasa pe profesor î�ntr-o 
poziţie subiectivă din care poate considera 
că s�tie aprioric ce practică funcţionează s�i pe 
care trebuie să o adopte. Din păcate, pedagogia 
abordează indirect subiectul s�i are tendinţa 
de a-l evita; problematica subiectivităţii 
profesorului este regăsită s�i dezbătută larg 
atunci, doar atunci, cȃnd se aduce î�n discuţie 
evaluarea. Experienţa profesorului este 
importantă, nu pun î�n discuţie acest lucru, 
el trebuie să aibă dinainte o strategie, chiar 
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metode, dar este important să fie atent dacă ele 
funcţionează s�i să fie pregătit să le abandoneze 
î�n lipsa atingerii obiectivelor pe care s�i le 
propune. Prin experienţa profesorului nu ne 
limităm la experienţa practică, ci adăugăm s�i 
felul î�n care mi-am cristalizat gȃndirea î�n raport 
cu munca mea. Aici intervine instrumentul 
pedagogiei autoreflexive, un domeniu foarte 
puţin cunoscut s�i la care se apelează foarte 
rar. Warren (2011) aplicȃnd acest instrument 
pentru cazul său s�i pentru disciplinele pe 
care le predă, sintetizează că „etica practicii 
pedagogiei reflexive în care profesorii ar putea/
ar trebui să se angajeze trece de la  ceea ce cred 
despre predare la de ce cred eu despre ceea ce 
cred despre predare.” (p. 139) Pare un joc de 
cuvinte, dar este un proces de autocunoas�tere 
s�i de sinceritate. Utilitatea acestui demers se va 
observa î�ntotdeuna î�n munca ulterioră, pentru 
că mă ajută să cons�tientizez s�i să-mi î�nţeleg 
propriiile subiectivităţi, ce pot interfera î�n 
actul pedagogic. 

Este greu de afirmat dacă există practici 
care să se fi dovedit a fi eficiente î�n î�nvăţămȃnt 
î�n orice situaţie. Nu am î�ntȃlnit autori care să 
afirme acest lucru sau ceva similar, tot mai 
frecvent se regăses�te ideea că există anumite 
principii care ne pot ghida, dar practicile se 
modifică s�i ar trebui să fim cons�tienţi că trebuie 
să fie diferite, î�n funcţie de context. Tipul de 
subiectivitate prezentat consider că este cauza 
pentru care un procent semnificativ de profesori 
din ţara noastră au refuzat, pur s�i simplu, să 
realizeze actul didactic î�n primăvara acestui 
an, î�n timpul izolării cauzate de pandemia cu 
COVÎD-19. Șituaţia nouă, î�n care era nevoie 
de abordarea unor practici neutilizate pȃnă 
atunci, care erau străine de metodele s�tiute, de 
propriile convingeri s�i de confirmările primite 
prin intermediul propriei experienţe, a afirmat 
gradul de inerţie alimentat de subiectivitatea 
puternică a metodelor de predare probate. 
Acelas�i mecanism î�mpiedică s�i găsirea soluţiilor 
pentru eficientizarea î�nvăţȃmȃntului online, 
problemă cu care ne confruntăm acum.

Particularizȃnd, obiectivitatea î�n pedagogia 
teatrală este un subiect vechi, rar abordat, fiind 

unul dintre cele mai sensibile. Nu vizează î�n 
primul rȃnd evaluarea, as�a cum se î�ntȃmplă î�n 
pedagogia generală, ci mai ales modalitatea de 
predare, care nu trebuie viciată de credinţele 
dogmatice sublimate s�i ţesute î�n jurul s�i de către 
personalitatea profesorului. Șubiectivităţile 
izvorȃte din aceste dogme, î�n preajma cărora 
se construies�te î�n mod nefericit demersul 
pedagogic, î�nlocuiesc principiile sănătoase 
ce pot conduce la elementul esenţial urmărit: 
autenticitatea. Cȃnd ne vorbes�te despre unitate 
s�i diversitate î�n arta actorului profesorul Cojar 
(1999) ne atrage atenţia că: „Intenţia bună de 
a învăţa e minată continuu de tendinţa rea de 
a prelua mecanic și în grabă de către student, 
precum și de tradiţia de predare la modul direct, 
practic, empiric a unor fragmente de măiestrie de 
către profesor.” (p. 56) Acest factor primejdios 
pentru pedagogia teatrală poate apărea mai 
pregnant acum, soluţiile anterioare identificate 
prin experienţă nu se potrivesc toate cu 
î�nvăţămȃntul online s�i poate exista tendinţa 
de a ne lăsa  condus�i de dorinţa de a avea un 
rezultat, element secundar î�n antrenamentul 
actorului, s�i să nu ne concentrăm atenţia pe 
drumul parcurs, pe permanenta conjugare a 
mecanismelor sănătoase.

Î�nvȃţămȃntul nu se realizează î�ntr-o 
bulă izolată de restul societăţii, fără 
permanentele ecouri ale vocii acesteia 
sau ferit de intervenţii s� i consideraţii 
descurajante. Puţine lucruri apreciative î�n 
această perioadă la adresa î�nvăţămȃntului! 
Corul pe o singură voce, foarte rar î�ntrerupt 
de cȃte o voce cu o tonalitate care să exprime 
o opinie diferită, care î�ncepe orice reflecţie 
cu NU, a indus pe scară largă ideea că nu 
se poate face î�nvăţămȃnt online. Această 
prejudecată a născut evident pierderea 
obiectivităţii multor profesori, care au 
aderat, capitulȃnd de la menirea lor, la 
această subiectivitate fără să aibă justificări 
provenite din experienţa practică, as�a cum 
ar fi firesc. Efectul este nociv s� i distructiv 
pentru actul pedagogic; practic, profesorul 
pleacă de la ideea că pasărea pe care are 
menirea să o î�nveţe să zboare este moartă.  
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Pedagogia teatrală este mult mai vulnerabilă 
la subiectivitatea indusă din exterior, decȃt 
este oricare alt domeniu. Domeniile artistice 
orientate mai degrabă către intrinsec, către 
partea interioară a subiectului, operează 
consistent î�n această zonă a subiectivităţii. 
Î�ntre realitatea obiectivă, dacă suntem de 
acord cu paradigma teatrului ca oglindă a 
societăţii, s�i realitatea sublimat creată î�n 
timpului spectacolului s�i oferită spectatorului, 
arta teatrului s�i artis�tii săi intervin cu filtrul 
subiectivităţii. Pedagogia teatrală este separată 
de arta mamă, teatrul, dar trăiesc î�n aceeas�i 
lume, s�i la propriu, s�i la figurat; iar această lume 
este una mică. Responsabilitatea pedagogului 
teatral implică o căutare permanentă a 
obiectivităţii s�i î�ncercarea de a stabili repere 
care să contrabalanseze percepţia subiectivă 
cu care este obis�nuit să opereze î�n calitate 
de artist; pentru că majoritatea pedagogilor 
profesează î�n acelas�i timp s�i î�n teatru. Pornind 
de la aceste constatări, se poate observa, cu 
us�urinţă, existenţa unei tensiuni fires�ti î�ntre arta 
î�n sine s�i pedagogie. Șituaţia creată de efectele 
pandemiei a intensificat această tensiune. O 
cauză fiind s�i raportul diferit avut cu situaţia 
creată de pandemie; dacă î�nvăţămȃntul s-a 
aflat î�n postura de a-s�i muta activitatea online, 
imediat, teatrul s�i-a î�ntrerupt activitatea s�i a 
mutat-o parţial s�i î�ntr-o mică măsură î�n mediul 
online. Astfel ne-am aflat î�n contexte diferite, 
supus�i unor presiuni diferite. Î�n î�ncercarea de 
a clarifica situaţia î�n care ne aflăm, s-a născut 
o î�ntreagă dezbatere despre î�nvăţămȃntul 
teatral online, cu multe voci din teatru. Dacă 
studiem opiniile, se observă direcţia radicală 
a discursurilor, î�ntr-o proporţie semnificativă; 
cu desconsiderarea î�nvăţămȃntului universitar 
artistic online, implicit s�i a muncii depuse de 
profesori s�i studenţi s�i anularea oricărui merit 
ale acesteia.

Încredere versus îndoială
Orice act pedagogic se sprijină pe î�ncredere. 

Ea se cȃs�tigă; primul care trebuie să o cȃs�tige 
este profesorul, deseori aceasta se realizează 
de la prima sau primele î�ntȃlniri sau foarte 

greu sau niciodată, dar de cele mai multe ori 
profesorul este creditat cu ea s�i nu trebuie să 
facă altceva decȃt să o menţină. Șe î�ntȃmplă de 
la vȃrste fragede, copiii au capacitatea de a oferi 
foarte multă î�ncredere. Nu trebuie confundată 
î�ncrederea cu credulitatea. Chiar dacă oferă 
î�ncredere, copiii î�s�i pun î�ntrebări, analizează. 
Î�n Young children’s selective trust in informants, 
Harris s�i Corriveau (2011) pun î�n discuţie tocmai 
acest aspect î�n cercetarea pe care o realizează 
î�n raport cu implicaţiile asupra educaţiei. Una 
dintre concluzii este că: „Indiferent de cât de 
neselectivi sunt copiii în ceea ce învață de la 
alții, ei sunt selectivi în ceea ce privește de la cine 
învață” (p. 1185). Împlicaţiile sunt evidente s�i 
demonstreză „capacitatea copiilor de observare 
și interpretare autonomă” (p. 1186). Abilităţile 
acestea se dezvoltă cu vȃrsta, dar nu diminuează 
î�ncrederea oferită profesorului.

Atitudinea firească este ca s�i profesorul să 
ofere credit celor cărora se adresează. Devine 
de neî�nţeles de ce acest lucru se î�ntȃmplă 
atȃt de rar. Î�ntotdeauna a existat tendinţa 
clivajului î�ntre generaţii, de cele mai multe 
ori s-a s�i produs, î�nsă resursele de cunoas�tere 
erau mult limitate cu ani î�n urmă, iar acum 
avem dovezi că există tendinţa profesorilor 
de a nu oferi î�ncredere sau o oferă î�ntr-un 
mod diferenţiat, fără a avea motive reale. 
Van Houtte (2007) î�n  Exploring teacher trust 
in technical/vocational secondary schools 
constată, de exemplu, intervenţia compoziţiei 
de gen: „profesoarele au mai puțină încredere 
în elevii lor decât profesorii de sex masculin; de 
asemenea, încrederea profesorilor crește odată 
cu proporția fetelor la școală.” (p. 826) Citările 
pot continua, cercetările nu au elucidat de ce 
există această tendinţă a profesorilor s�i de 
ce este atȃt de prezentă, dar atunci cȃnd ea a 
fost cons�tientizată s�i s-au î�ncercat strategii 
ameliorative, s-a constatat că implicaţiile oferirii 
î�ncrederii sunt urias�e. Ele ne sunt semnalate 
de ani buni, de exemplu Îmber (1973) î�n 
Relationship of trust to academic performance 
sau mai recent Coates (2009) î�n Trust and the 
public good: Examining the cultural conditions 
of academic work. Calitatea actului didactic s�i a  
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performanţelor sunt obţinute sprijinȃndu-ne  
pe î�ncredere. Î�ncrederea oferită de către 
profesori va duce la salturi calitative ce vor 
antrena s�i î�ncrederea oferită de societate 
î�nvăţămȃntului. Î�ncrederea ar trebui să fie 
pilonul de reformare al î�nvăţămȃntului, as�a 
cum susţin Bryk s�i Șchneider (2003) î�n Trust 
in schools: A core resource for school reform. 

Problematica î�ncrederii a fost accentuată î�n 
această perioadă s�i î�ndoiala s-a făcut resimţită 
mai mult decȃt oricȃnd. Fenomenul este 
foarte interesant, speculez că neî�ncrederea 
profesorilor provine din prejudecata că 
generaţiile tinere este posibil să nu fie capabile 
să rezolve problemele viitorului, concepţie 
pe care eu o resping; aceasta transferȃndu-se  
situaţiei î�n care ne aflăm, considerȃnd că 
elevii/studenţii nu sunt capabili să î�nveţe î�n 
sistem online. Copiii, tinerii vor fi capabili să 

rezolve problemele umanităţii! Dacă renunţăm 
să credem î�n acest lucru, renunţăm să credem 
î�n umanitate. Depăs�ind speculaţiile, fără a avea 
studii ce respectă rigoarea s�tiinţifică, observ o 
preocupare pentru neî�ncrederea î�n evaluarea 
din î�nvăţămȃnt, subiect foarte accentuat î�n 
ultima perioadă î�n numeroase articole de 
presă s�i opinii publice, ceea ce implică s�i efecte 
asupra î�ncrederii acordate profesorilor s�i 
î�nvăţămȃntului, oricum tarat de neî�ncredere. 
Cea mai importantă sursă, î�n această perioadă, 
a fost alimentată de către profesori î�ns�is�i, 
care s-au declarat ca fiind nepricepuţi, 
necunoscători, adică neputincios�i, î�n ceea 
ce prives�te utilizarea tehnologiilor pentru 
predarea online. As�a ne aflăm î�n situaţia î�n care 
s-au suprapus straturi î�ntregi de neî�ncredere 
ale tuturor s�i din toate direcţiile.

Învăţămȃnt artistic universitar online
Cursurile online ale disciplinelor teatrale 

practice au fost puse î�n discuţie din momentul 
î�n care î�nvăţămȃntul online a luat amploare, 
la î�nceput timid, apoi din ce î�n ce mai apăsat, 
sunt cȃţiva zeci de ani buni de cȃnd se î�ntȃmplă 
acest lucru. Această discuţie a devenit cȃt 
se poate de serioasă, nu s�i practica, pentru 
că s-a constatat existenţa posibilităţii ca 
prin atitudinea artis�tilor s�i pedagogilor din 
domeniu, firească î�n primă instanţă, de a 
considera pregătirea teatrală incompatibilă 
cu predarea online, să se prefigureze o mare 
pierdere pentru teatru, ce poate antrena chiar 
o incertitudine a viitorului acestei arte. Opiniile 
radicale nu cred că ne pot fi utile î�n acest 
moment, dar poate este de menţionat că vocile 
care susţin că limitele pe care le impunem î�n 
logica unei mos�teniri care trebuie apărate, 
contravin tocmai esenţei teatrului care nu 
este un mausoleu al umanităţii s�i cu siguranţă 
generaţiile viitoare sunt unele î�n a căror viaţă 
tehnologia va avea o pondere î�nsemnată, unii 
dintre aces�tia vor fi artis�ti, unii artis�ti ai artei 
teatrale, alţii ar trebui să fie spectatori. Mai este 
posibil acest lucru dacă teatrul s�i pregătirea 
pentru această profesie, cu tot ce presupune 

ea, se î�ndepărtează de realităţile prezentului s�i 
viitorului s�i refuză tehnologia?

Î�n Theatre Online: The design and drama 
of e-learning, Philip s�i Nicholls (2007) afirmă 
că „analizăm și reflectăm asupra proiectării 
și implementării unui curs de studii de teatru 
online folosind metafore teatrale pentru a lua 
în considerare punerea în scenă, intrările și 
ieșirile studenților în spațiul online” (p. 368) 
lucru pe care î�l s� i realizează, utilizȃnd exclusiv 
mediul online pentru scopul lor s�i descoperind 
cu această ocazie cȃte subiecte de dezbatere, 
referitoare la practică, se pot identifica î�n acest 
demers. O discuţie î�n acest sens, echilibrată, 
realizează Eidson (2018), care atrage atenţia 
că practica de pregătire teatrală online este o 
posibilitate de a „pătrunde în secolul XXI și ar 
deschide un drum către viitoarele generaţii de 
artiști din domeniul teatrului” (p. 57) î�n special 
î�n cazul teatrului educaţional, care ar putea 
ajunge la cei care nu au posibilitatea de a 
participa faţă î�n faţă, mulţi dintre ei fiind exact 
aceia cărora li se adresează. Î�n ceea ce prives�te 
î�nvăţămȃntul universitar vocaţional, Eidson 
agreează ideea studiului hibrid. Modelul bine 
structurat s�i prezentat pentru uzul general de 
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către Martyn (2003) este î�ntȃlnit î�n linii mari s�i 
aplicat pentru teatru de către Marcus (2005). 
Această cale hibridă este cea mai acceptată 
î�n opiniile î�ntȃlnite anterior pandemiei. Șe 

remarcă faptul că de ani buni, din ce î�n ce mai 
multe voci, susţin că î�nvăţămȃntul teatral nu 
trebuie să mai ocolească predarea online s�i să 
o folosească î�ntr-un sistem hibrid. 

Aspecte calitative urmărite în analiza efectelor legate de mediu  
al cursului online de Joc şi improvizaţie teatrală

Îdentificarea aspectelor calitative legate 
de mediu pentru un curs de Joc și improvizaţie 
teatrală nu este o misiune us�oară, dată fiind 
cantitatea relativ redusă de material ce poate 
fi utilizat. As�a cum am specificat, literatura 
mai degrabă pune î�n discuţie subiectul, iar 
experienţele practice sunt predominant din 
zona teatrului s�i rar din zona pedagogiei teatrale  
propriu-zise. Cu toate acestea, există direct 
sau indirect o recurenţă a aspectelor pe care 
practicienii le consideră a fi importante pentru 
ca activitatea online, î�n raport cu mediul, să se 
desfăs�oare cu bune rezultate. 

Șub acest concept de mediu se regăsesc mai 
multe categorii legate unele de altele, ce creează 
conjuntura necesară desfăs�urării cursului. 
Șunt două perspective: una care se preocupă 
de mediul care intermediază schimburile 
din interiorul actului didactic s�i cealaltă care 
analizează componentele mediului respectiv. 

Î�nainte de a prezenta aspectele calitative 
identificate, as� dori să prezint cele trei 
modele, teoretizate î�nainte de pandemie, 
care utilizează predarea online î�n pedagogia 
artelor performative. Acestea sunt surprinse s�i 
delimitate unele de altele î�n lucrarea lui Wake 
(2018): „Șe identifică trei paradigme ale predării 
cu tehnologia: modelul minimalist, modelul mixt 
și modelul numai online. În cadrul modelului mixt, 
se identifică alte trei variante, în care tehnologia 
funcționează ca un supliment, ca structură 
sau ca infrastructură.” (p. 52) Precizez că din 
analiza studiilor publicate anterior pandemiei 
se observă, mai degrabă, absenţa predăriii prin 
intermediul tehnologiilor î�n pedagogia artelor 
performative, iar atunci cȃnd se apelează la ea, 
cel mai utilizat model este cel minimalist. Dacă 
ne referim la mediul de desfăs�urare considerat, 
cel mai adesea, a fi propice pentru pedagogia 

artelor performative, acela este al modelului 
mixt, cunoscut s�i sub denumirea de hibrid.  
Mediul online este considerat a fi util ca suport 
excelent pentru autodidacticism, competenţă la 
care se face din ce î�n ce mai mult referire î�n zona 
domeniului de care discutăm. Aceasta idee este 
punctată s�i de Camilleri (2015): „Hibriditatea 
anunțată de conectivitatea digitală marchează 
o evoluție tocmai pentru că extinde competența 
și acoperirea spectrului autodidacticismului 
ghidat. În consecință, este esențial să nu te pierzi 
în retorica schimbărilor de paradigmă sau a unei 
dezvoltări revoluționare radicale.” (p. 28) 

Revenind la componentele calitative 
ale mediului identificate, cȃnd este luat î�n 
considerare mediul online exclusiv, ca î�n cazul 
nostru, există preocuparea pentru detaliile de 
ordin tehnic ale conexiunii dintre participanţi, 
astfel î�ncȃt participanţii să aibă acces facil, stabil, 
la o calitate acceptabilă; facilităţile pe care le 
oferă platforma utilizată î�n acest scop sunt 
s�i ele importante; iar toate acestea să ofere o 
interacţiune ușoară î�ntre participanţi. Cele mai 
utilizate platforme sunt: ZOOM, Telegram, Skype, 
GoogleMeet, WhatsApp.

Adăugăm la componentele tehnice s�i 
componentele ce ţin de materialitatea mediului 
(spaţiu) s�i pe cele care ţin de ambianţă. Primele 
se referă la aspecte legate de spaţiul fizic s�i 
dacă acesta este: suficient, neutru, oferă confort, 
facilitează intimitatea, permite interacţiunea 
fizică s�i fizicalizarea. Mediul ca ambianţă 
contribuie la obţinerea unei atmosfere de lucru 
potrivită scopurilor, î�nlesnes�te legăturile dintre 
componenţii grupului oferind premise pentru 
comunicare reală, confort mintal s�i intimitate, 
favorizează concentrarea și menţinerea atenţiei 
s�i coeziunea de grup. 
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Componentele identificate sunt prezentate î�n tabelul următor:

Tabelul nr. 1. Componentele calitative ale mediului

Componentele calitative ale mediului

Tehnice Materiale Ambientale
acces facil spaţiu suficient atmosferă de lucru
acces stabil spaţiu neutru favorizează comunicarea reală
calitate acceptabilă spaţiu care oferă confort favorizează confortul mintal
platformă cu facilităţi spaţiu care conferă intimitate favorizează intimitatea

interacţiune us�oară spaţiu care permite 
interacţiunea fizică

favorizează concentrarea s� i 
menţinerea atenţiei

spaţiul permite fizicalizarea favorizează coeziunea de grup

Efectele asupra componentelor calitative ale mediului  
pentru cursul online de Joc şi improvizaţie teatrală

Analizȃnd î�nregistrările audio-video, 
ţinȃnd cont de componentele calitative tehnice 
am constatat că accesul facil este prezent 
pentru toate î�nregistrările, probleme de 
stabilitate au intervenit la a doua î�nregistrare, 
calitatea nu este acceptabilă î�n cazul tuturor 
participanţilor; unele dispozitive au oferit 
o calitate slabă s�i a imaginii s�i a sunetului, 

î�nregistrarea nu oferă detalii despre modul î�n 
care s-au conectat fiecare dintre studenţi, deci 
nu pot să afirm care sunt cauzele calităţii slabe 
ale sunetului s�i imaginii (acolo unde este cazul), 
platforma prezintă facilităţi care pot fi utilizate 
atȃt pentru predare cȃt s�i pentru vizualizare, 
interacţiunea este us�oară. Rezultatele sunt 
prezentate î�n Tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. Componentele calitative tehnice

Componentele calitative tehnice

Tehnice Înregistrarea 
1

Înregistrarea 
a 2-a

Înregistrarea 
a 3-a

Înregistrarea 
a 4-a

acces facil + + + +
acces stabil + +/- + +
calitate acceptabilă +/- +/- +/- +/-
platformă cu facilităţi + + + +
interacţiune us�oară + + + +

Componentele calitative materiale au 
oferit preponderent rezultate negative, spaţiul 
nu este, î�ntr-o proporţie importantă, suficient, 
niciun spaţiu nu este neutru, oferă confort, 
spaţiul nu oferă intimitate (unii participanţi 

au alături s�i alte persoane), spaţiul nu 
permite interacţiunea fizică s�i permite parţial 
fizicalizarea. Rezultatele sunt prezentate î�n 
Tabelul nr. 3.
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Tabelul nr. 3. Componentele calitative materiale

Componentele calitative materiale

Materiale Înregistrarea 
1

Înregistrarea 
a 2-a

Înregistrarea 
a 3-a

Înregistrarea 
a 4-a

spaţiu suficient +/--- +/--- +/--- +/---
spaţiu neutru - - - -
spaţiu care oferă confort + + + +
spaţiu care conferă intimitate +/- +/- +/- +/-
spaţiu care permite 
interacţiunea fizică - - - -

spaţiul permite fizicalizarea +/--- +/--- +/--- +/---

Ultima analiză, care are î�n vedere 
componentele calitative ambientale a obţinut 
rezultate pozitive pentru atmosfera de lucru 
s�i comunicarea reală; confortul mintal nu este 
î�ntotdeauna observat, as�a cum nici intimitatea 

nu este neapărat prezentă, concentrarea 
atenţiei se realizează relativ us�or, dar este 
foarte greu de menţinut, coeziunea de grup 
se realizează foarte rapid s�i este menţinută. 
Rezultatele sunt prezentate î�n Tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4. Componentele calitative ambientale

Componentele calitative ambientale

Materiale Înregistrarea 
1

Înregistrarea 
a 2-a

Înregistrarea 
a 3-a

Înregistrarea 
a 4-a

atmosferă de lucru + + + +
favorizează comunicarea 
reală + + + +

favorizează confortul mintal +/- +/- +/- +/-
favorizează intimitatea +/- +/- +/- +/-
favorizează concentrarea s� i 
menţinerea atenţiei +/- +/- +/- +/-

favorizează coeziunea de 
grup + + + +

Discuţii şi concluzii
Rezultatele prezentate anterior au fost 

obţinute î�n urma a trei vizionări, de fiecare 
dată am notat rezultatele î�n tabele noi, făcȃnd s�i 
observaţii. Cȃteva dintre ele o să fie prezentate 
î�n continuare s�i pot fi considerate î�ntr-o 
oarecare măsură s�i posibile explicaţii pentru 
rezultate; ele vor fi î�nsoţite s�i de capturi video 
care sunt foarte grăitoare pentru observaţiile 
respective.

Șpaţiul fizic, material, reprezintă un 
inconvenient major pentru pedagogia teatrală 
online. Poate părea că trebuie luat î�n calcul 
doar faptul că nu permite interacţiunea fizică 
î�ntre participanţi, dar am constatat că lucrurile 
sunt mult mai profunde s�i cred că este unul 
dintre cele mai solide puncte de reflecţie. Am 
să î�ncerc o explicaţie. Nu numai că spaţiul, î�n 
definiţia clasică, este esenţial teatrului, dar el 
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este esenţial î�n pregătire. Lipsa unui spaţiu 
tradiţional, a sălii de lucru, a spaţiului fizic pe 
care î�l î�mpărţim se simte acut. Brook (1997) 
spune: „Aș putea să iau orice spaţiu gol și să-l 
numesc scenă goală. Un om traversează acest 
spaţiu gol în timp ce altcineva îl privește, și asta 
e tot ceea ce trebuie ca actul teatral să înceapă.” 
(p. 17) O scenă goală este s�i spaţiul sălii de curs, 
este precum pȃnza albă a pictorului, numai că 
î�n teatru ea este neagră. Acum scena actului 
pedagogic devine brusc personalizată, pentru 
că este locul î�n care trăim (de cele mai multe 
ori), este impregnată s�i sufocată de noi î�ns�ine, 
de obiectele noastre. Șpaţiul neutru dispare s�i 

apare al patrulea perete, al displayului, care 
nu este deloc imaginar, este cȃt se poate de 
real s�i prezent s�i nu ne dă nicio posibilitate 
de a schimba asta. Șpaţiul material, fizic, 
î�mpărţit, mai oferă ceva ce este foarte dificil de 
cuantificat, dar este foarte us�or de simţit cȃnd 
se manifestă, el dă greutate prezenţei reale, 
calitate pe care cinematografia nu a putut, 
decȃt parţial î�n opinia mea, să o preia din teatru. 
Vorbesc de schimbarea consistenţei, texturii 
energiilor schimbate ce face posibilă acceptarea 
s�i funcţionarea circumstanţelor propuse de 
convenţie. Șugestivă pentru aspectul acesta 
este Îmaginea nr.1 prezentată mai jos.

Imaginea nr. 1 – Spaţiul 
(captură ecran din timpul cursului de Joc s�i improvizaţie teatrală)

O altă observaţie pe care as� dori să o prezint 
î�n continuare se referă la intimitate. După cum 
observăm, intimitatea î�n pedagogia teatrală este 
foarte importantă, ea este asigurată de către 
componenta materială, dar s�i de cea ambientală. 
Ambele sunt condiţionate de anumite elemente, 
pe unele le-am pomenit deja, cum este prezenţa 
altor persoane î�n timpul cursului; acest lucru 
ne face să ne simţim urmăriţi s�i se î�nhibă 
spontaneitatea s�i libertatea, pe de altă parte, 
î�n observaţiile pe care le-am făcut î�n timp ce 

făceam analiza î�nregistrărilor, mi-a fost foarte 
greu să formulez ce anume este diferit sau nu 
corespunde reperelor pe care le am. Atunci am 
ajuns la concluzia că se instalează o intimitate 
diferită online decȃt aceea de la cursurile faţă 
î�n faţă. Î�n pedagogia teatrală, asemănător 
artei mamă, se lucrează î�n grup. O tehnică 
uzuală conceptualizată de Șpolin este aceea a 
rezolvării de probleme s�i este foarte potrivită 
jocului teatral. „Tehnica rezolvării de probleme, 
folosită în atelierul de teatru, dă un scop comun 
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și obiectiv profesorului și studenţilor.” (p. 31) 
Această modalitate de lucru, pe lȃngă atingerea 
scopului propriu-zis al jocului sau exerciţiului, 
aduce o coeziune care instalează această 
intimitate specifică de care vorbim. Aceasta este 
nu numai un mediu foarte potrivit pentru lucru, 
ci are s�i efectul unui scut protector de lumea 
exterioră. Chiar dacă s�i î�n online se stabiles�te o 
anumită intimitate, totus�i există un sentiment 
de izolare s�i scutul de protecţie pare că nu este 
atȃt de puternic; este posibil să existe acest 
sentiment diferit pentru că fiecare participant 
interacţionează cu ceilaţi prin intermediul unui 
loc definit s�i izolat vizual de către „fereastra” lui. 

Concentrarea atenţiei s�i meţinerea ei sunt 
două scopuri pe care orice profesor le are î�n 
permanenţă î�n vedere. Șe cunoas�te că un act 
pedagogic reus�it se bazează pe gestionarea 
fluenţei î�n timpul desfăs�urării acestuia; î�n 
această viziune, el este asemănător unui fluid, 
preluȃnd proprietăţile fluidului: este supus 
deformării, î�n funcţie de forţă, ceea ce se traduce 
î�n pedagogie prin flexibilitate s�i adaptabilitate 
momentului concret; este continuu s�i dinamic, 
adică presupune permanenţă s�i mis�care; 

curge. Fluenţa nu ne rezumă la continuitatea 
s�i coerenţa informaţiilor debitate, ele 
sunt olbigatorii, ci, mai ales, la imersiunea 
participanţilor î�n acest fluid. Aceasta este 
calitatea cea mai de seamă a pedagogului; 
pentru acest tip de pedagog sunt valabile 
expresiile: „am plecat cu lecţia învăţată”, „în 
sfȃrșit am înţeles” sau „a scos ce este mai bun 
din mine”. Lucrurile acestea nu pot fi realizate 
decȃt pe terenul pregătit î�n prealabil de către 
concentrarea atenţiei, prin beneficiul adus de 
către menţinerea ei. Ceea ce am observat la 
cursurile online analizate este că atenţia poate 
fi concentrată foarte us�or, poate şi pentru că, 
din punct de vedere vizual, poţi foarte us�or 
să localizezi fiecare participant. Menţinerea 
ei este greu de realizat. Cauza este probabil 
reprezentată de apariţia mult mai rapidă a 
oboselii, care se observă adesea. Îndiferent 
cȃt este de antrenată menţinerea atenţiei, 
cursurile online exercită o solicitare psihică pe 
care as�  considera-o a fi foarte ridicată s�i este 
un alt subiect de reflecţie. Ce m-a uimit foarte 
tare este cȃt de vizibilă era oboseala, uneori, la 
mine, des�i făcȃnd exerciţii de memorie nu imi 

Imaginea nr. 2 – Intimitatea grupului 
(captură ecran din timpul cursului de Joc s�i improvizaţie teatrală)
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amintesc să mă fi simţit vreodată, î�n timpul 
cursurilor, obosit, dar imaginile sunt mai 
grăitoare decȃt orice. Aspectul este foarte bine 
reprezentat î�n captura din Îmaginea nr. 4.

As�a cum am afirmat la î�nceputul lucrării, 
consider că suntem departe de a î�nţelege 
pedagogia teatrală online, de aceea orice 
analiză î�n acest sens este important să fie 
realizată,  efectele produse î�n interiorul actului 
pedagogic sunt reale s�i trebuie să ne punem 
î�ntrebarea ce atitudini, metode sau strategii 
ameliorative adoptăm î�n perioadele î�n care 
suntem obligaţi de condiţiile epidemiologice 
să funcţionăm î�n acest sistem. Î�n altă ordine 
de idei, constatăm acum, chiar dacă ne este 
greu să o recunoas�tem, că fiecare practician 

(cadru didactic sau artist) î�n parte, practica ne 
demostrează acest aspect, este î�ntr-un defazaj 
î�n raport cu realităţile lumii contemporane 
î�n care tehnologia are o pondere din ce î�n ce 
mai mare. Împlicaţiile sunt urias�e, pentru 
că defazajul este de fapt s�i î�ntre noi (dacă ne 
referim la cadrele didactice) s�i cei cărora ne 
adresăm. Privind imaginea î�nvăţămȃntului 
online făcȃnd î�ncă un pas î�napoi, implicaţiile 
sunt majore pentru cei pe care î�i pregătim, 
pentru că este posibil să nu ne dăm seama 
că nu avem capacitatea de a intui către ce se 
î�ndreaptă viitorul; noi nu pregătim pentru 
prezent, ci pentru viitor. Acest defazaj produce 
un prejudiciu artei mamă, teatrul, care este 
î�ntotdeuna la timpul prezent.

Imaginea nr. 3 – Oboseala 
(captură ecran din timpul cursului de Joc s�i improvizaţie teatrală)
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Abstract: The following article is a marketing research 
based on a survey among the students enrolled at the BA 
program Multimedia: sound-editing. Having experienced 
a semester of online learning and preparing for a hybrid 
one, the research aims to discover the attitude of the 
students concerning online education and to improve 
the online teaching process by finding the best online 
teaching methods and techniques. Although the students 
recognize the advantages of online education, like time 
saving, accessibility, and flexibility, they also mention the 
biggest disadvantages: the lack of human interaction, 
technical problems, and the impossibility to perform 
specific practical activities related to their field of study.

Keywords: online teaching, online learning, online 
education, emergency remote teaching.

Introducere
Ultimele luni, de la izbucnirea pandemiei, 

au constituit adevărate provocări pentru noi 
tot�i. Obiceiurile sociale, stilul nostru de viat�ă, 
pasiunile ni s-au modificat peste noapte. 
Restrict�iile cauzate de COVÎD-19 au produs 
schimbări la nivel global, printre altele, î�n 
economie, turism, artă, cultură s�i î�nvăt�ământ. 
Astfel, am fost martorii unei duble schimbări: 
atât î�n ceea ce prives�te viat�a noastră 
personală, cât s�i cea profesională.

UNATC „Î.L. Caragiale” este un loc unde 
se î�ntâlnesc arta, cultura s�i pedagogia. Fiind 
o facultate vocat�ională, accentul cade pe 
interact�iunea dintre student�i s�i profesori, 
iar majoritatea temelor s�i exercit�iilor se 

realizează î�n cadrul echipelor. Î�nsă, î�ncepând 
cu 9 martie 2020, a trebuit să ne adaptăm 
subit la un nou mod de viat�ă, dar mai ales la 
o nouă modalitate de predare s�i la noi tehnici 
didactice. Î�n timpul pandemiei, predarea a 
decurs exclusiv online, determinând o serie 
de provocări atât pentru profesori cât s�i 
pentru student�i.

Articolul de fat�ă reprezintă o cercetare 
de marketing î�n rândul student�ilor sect�iei 
Multimedia: sunet-montaj/Facultatea de 
Film, având la bază administrarea unui 
chestionar, cu scopul de a î�mbunătăt�i tehnicile 
de predare online î�n următoarea perioadă.
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Formele învăţământului online
Pentru î�nceput, trebuie clarificată diferent�a 

dintre sistemele de predare online sau hibrid 
adoptate neprevăzut, î�n situat�ii de criză, s�i 
cele ce au la bază o modalitate stabilită de la 
î�nceputul anului universitar sau de la î�nceputul 
cursului/modulului respectiv. Ștudent�ii î�nscris�i 
la un astfel de curs s�tiu de la î�nceput felul î�n care 
va decurge cursul. Beneficiile blended learning 
s�i online learning au fost analizate î�n ultimii ani, 
iar faptul că aceste modalităt�i de predare sunt 
î�ntr-o continuă cres�tere s�i dezvoltare, le atestă 
avantajele, des�i mult�i sunt î�ncă de părere că 
î�nvăt�ământul online este inferior calitativ celui 
fat�ă î�n fat�ă (Web-1, p. 2).

Dar aceste cursuri au fost dezvoltate din 
punct de vedere al cont�inutului, structurii, 
tehnicilor, timp de luni de zile î�naintea î�nceperii 
lor. Profesorii au avut timp să pregătească 
materialele, să î�nregistreze eventuale videouri, 
să includă principii de jocuri (gamification) sau 
social media etc. MOOC-urile, e-learning sau 
blended learning presupun pregătiri temeinice 
timp î�ndelungat. Ceea ce am experimentat cu 
tot�ii î�nsă la nivel global î�ncepând cu primăvara 
lui 2020 a fost emergency remote teaching, 
adică o solut�ie de criză, la propriu s�i la figurat, 
pentru a putea continua î�nvăt�ământul, pentru 
a reus�i să se parcurgă programa prevăzută 
s�i pentru ca student�ii să aibă continuitate s�i 
să-s�i î�ncheie anul de studiu. Dar emergency 
remote teaching environments (ERTE) nu 
dispun de luni de zile de pregătire a resurselor 
s�i a infrastructurii (Whittle, C. et al., 2020, p. 
311), ci presupun o adaptare ad-hoc, rapidă s�i 
temporară, pe durata crizei. Emergency remote 
teaching utilizează solut�ii exclusiv online î�n 
locul predării fat�ă î�n fat�ă sau hibride, dar, după 
depăs�irea crizei sau a situat�iei de urgent�ă, se 
revine la modalitatea tradit�ională, init�ială, de 
predare (Web-1, p. 6). 

Oranburg (2020, p. 4) punctează î�n articolul 
său avantajele metodelor sincron și asincron 
de desfăs�urare a cursurilor online. O metodă 
sincron implică folosirea platformelor de tip 
Zoom, Webex, Google Meet, Șkype, un schimb 
imediat de informat�ii, î�ntrebări s�i răspunsuri 

î�n timp real î�ntre profesor s�i student�i. Dar 
acest tip de curs presupune ca tot�i student�ii să 
poată participa la aceeas�i oră, având mijloacele 
tehnice necesare la dispozit�ie. Un curs asincron 
presupune î�nregistrarea î�n prealabil a materiei 
de către profesor, astfel î�ncât fiecare student 
să vizioneze videoul când are timp (până la 
următoarea î�ntâlnire online cu profesorul), î�n 
ritmul său, cu pauzele s�i repetit�iile necesare.

Poate una dintre cele mai mari provocări 
ale cursurilor online este interacțiunea. Acest 
cuvânt-cheie este unul din factorii principali ce 
stau la baza implicării student�ilor î�n cursurile 
online (Purarjomandlangrudi et al. s�i Wanstreet, 
citat�i î�n Leslie, H. J., 2019, p. 4). Ștudiile arată că 
interact�iunea î�n timpul orelor online determină 
nivelul de satisfact�ie al student�ilor, dar s�i 
rezultatele lor (Durrington et al. s�i Bernard 
et al., citat�i î�n Leslie, H. J., 2019, p. 4). Această 
interact�iune este, conform Michael Moore 
(citat î�n Leslie, H. J., 2019, p. 4), de trei tipuri: 
student-cont�inut, student-student s�i student-
profesor. Înteract�iunea poate fi realizată prin 
diferite activităt�i online, precum lucrul î�n 
echipă, rezolvarea anumitor sarcini î�n grupuri 
mici, focus grupuri. Bialowas, A. s�i Șteimel, Ș. 
(2019, p. 358) propun videouri scurte î�n care 
se transmit feedback sau anunt�uri, cu scopul 
de a crea apropiere. Johnson citat î�n Tanis, 
C. J. (2020, p. 3) afirmă că lucrările practice s�i 
discut�iile interactive î�nlocuiesc ascultatul pasiv, 
memorarea s�i „regurgitarea” răspunsurilor.

Des�i cursurile online au marele avantaj 
că pot fi accesate de oriunde, instant, pot 
apărea s�i probleme tehnice, spre exemplu î�n 
ceea ce prives�te microfoanele, webcam-ul sau 
o supraî�ncărcare a ret�elei, care vor influent�a 
calitatea î�nvăt�ării. De aceea, profesorul trebuie 
mereu să aibă o alternativă, î�n cazul î�n care apar 
aceste probleme. Conform Bao, W. (2020, p. 
114), cursul online nu se poate desfăs�ura la fel 
ca cel fat�ă î�n fat�ă, atât î�n ceea ce prives�te durata 
sa (î�n sistemul online, sunt de preferat modulele 
mai scurte), modul de vorbire (la cursul online, 
profesorul trebuie să vorbească mai rar) s�i 
ar fi bine să existe atât o fază offline, î�n care 
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student�ii î�nvat�ă singuri, cât s�i o fază online, î�n 
care profesorul predă direct.

Din toate aceste aspecte rezultă gres�eala de 
a compara un curs care decurge online cu acelas�i 
curs care se desfăs�oară fat�ă î�n fat�ă (Web-1, p. 
7). Faptul că forma de predare s�i modalităt�ile 
diferă fundamental, fac comparat�ia inutilă 
s�i nepotrivită. Ce rămâne, as�adar, de făcut? 
Articolul de fat�ă propune adaptarea cât mai 
rapidă la noile modalităt�i de predare, găsirea 
de solut�ii viabile pe parcursul pandemiei s�i, 
mai ales, verificarea periodică a nivelului de 

satisfact�ie s�i eficient�ă al student�ilor. Consider 
că nu există ret�ete s�i reguli pentru predarea 
online. Metodele s�i tehnicile de predare trebuie 
adaptate î�n funct�ie de specificul disciplinei, 
dar mai ales î�n funct�ie de nevoile, preferint�ele 
s�i feedback-ul student�ilor. Delaney et al. 
citat�i î�n Valenti, E. et al. (2019, p. 1) sust�in, de 
asemenea, că pentru a determina eficacitatea 
cursurilor s�i a perfect�iona mediul educat�ional, 
trebuie realizate chestionare cu scopul de a afla 
percept�ia student�ilor.

Despre atitudine
Î�n opinia lui Cătoiu s� i Teodorescu (2003, 

p. 57), atitudinile se caracterizează cu 
ajutorul a trei dimensiuni: cea cognitivă, cea 
afectivă s� i cea conativă. Conform Șchiffman s� i 
Kanuk (2007, p. 242), componenta cognitivă 
a atitudinii face referire la convingerile 
individului legate de obiectul atitudinal s� i 
despre atributele pe care crede că acesta 
le î�ntrunes�te (î�n situat�ia de fat�ă, părerile s� i 
convingerile student�ilor despre î�nvăt�ământul 
online, atât î�nainte de experient�a propriu-
zisă, cât mai ales după); componenta afectivă 
î�nsumează emot�iile, sentimentele s� i amintirile 
consumatorilor legate de diferite experient�e 
ce le-au produs anumite stări (aplicat î�n acest 
context, sentimentele s� i amintirile student�ilor 

despre cursurile online din semestrul 
trecut); componenta conativă reprezintă 
probabilitatea sau tendint�a consumatorului 
de a se comporta î�ntr-un anumit fel (aici, 
tendint�a student�ilor de a participa activ la 
următoarele cursuri online s� i a se implica).

Papuc (2005, p. 197) afirmă că acest 
comportament poate fi acceptare, respingere 
sau indiferent�ă, astfel deosebindu-se atitudinile 
pozitive/favorabile, negative/nefavorabile sau 
de indiferent�ă/neutre. Extrapolând, student�ii 
pot accepta sau respinge cursurile online, 
respinsul putând fi cognitiv, afectiv sau chiar 
conativ, cu riscul absent�elor, iar atitudinile lor 
pot fi pozitive sau negative referitor la cursurile 
online, indiferent dacă participă la ele sau nu.

Metodologia cercetării
Cercetarea s�i-a propus studiul atitudinii 

student�ilor sect�iei Multimedia: sunet-montaj 
din cadrul Facultăt�ii de Film a UNATC, referitor 
la cursurile online. Cercetarea de fat�ă este 
o cercetare cantitativă, realizată cu ajutorul 
chestionarului, pentru a obt�ine răspunsuri 
de la un număr cât mai mare de respondent�i. 
Chestionarul este autoadministrat, compus 
din opt î�ntrebări, atât î�nchise cât s�i deschise.
a) Problema decizională:

După un semestru î�ntreg care a decurs 
online, î�naintea unui posibil semestru care 
poate decurge la fel sau, eventual, hibrid, a 
apărut necesitatea feedback-ului student�ilor 

sect�iei Multimedia: sunet-montaj, referitor 
la modul î�n care au perceput ei î�nvăt�ământul 
din această perioadă, pentru a î�mbunătăt�i 
metodele de predare pe viitor. Ș-a dorit a se 
afla atitudinea fat�ă de cursurile online din 
semestrul trecut, avantajele s�i dezavantajele 
acestui tip de predare, precum s�i evaluarea 
anumitor modalităt�i de predare online.
b) Scopul cercetării 

Școpul cercetării este reprezentat de  
studierea atitudinii student�ilor sect�iei 
Multimedia: sunet-montaj fat�ă de î�nvăt�ă-
mântul online, pentru a găsi cele mai bune 
metode de predare online î�n viitor.
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c) Obiectivele cercetării:
 • Aflarea preferint�elor student�ilor sect�iei 

Multimedia: sunet-montaj despre cursurile 
online;

 • Aflarea avantajelor s�i dezavantajelor 
cursurilor online;

 • Aflarea dorint�ei de a î�ncepe un nou semestru 
de studiu î�n forma fizică, online sau hibrid;

 • Părerile student�ilor î�nscris�i la sect�ia 
Multimedia: sunet-montaj despre diferite 
modalităt�i de predare online.

d) Ipotezele:
 • Ștudent�ii preferă ca orele să decurgă fizic;
 • Cel mai mare dezavantaj al cursurilor 

online este lipsa interact�iunii;
 • Ștudent�ii consideră că orele de măiestrie 

de la sect�ia Multimedia: sunet-montaj nu 
pot decurge decât fat�ă î�n fat�ă;

 • Ștudent�ii evaluează pozitiv modalităt�ile 
de predare bazate pe colaborare, utilizare 
de videouri.

f) Variabilele cercetării:

Denumire variabilă Definiţia conceptuală Definiţia 
operaţională

Preferint�a pentru modalitatea de 
desfăs�urare a orelor.

Mi-ar plăcea ca orele din 
semestrul care urmează să 
decurgă:

1) Online
2) Hibrid
3) Fizic

Părerea despre faptul că anumite 
ore pot decurge exclusiv online.

Șunt de părere că anumite ore 
pot decurge doar î�n regim online.

1) Da
2) Nu

Ore ce pot decurge exclusiv 
online. Dacă da, care sunt acestea? Răspuns liber

Punctarea aspectelor pozitive ale 
cursurilor online din semestrul 
trecut.

Lucrul care mi-a plăcut cel 
mai mult la cursurile online de 
semestrul trecut:

Răspuns liber

Punctarea aspectelor negative ale 
cursurilor online din semestrul 
trecut.

Lucrul care m-a deranjat cel mai 
mult la cursurile online: Răspuns liber

Punctarea avantajului cel mai 
mare al cursurilor online.

Avantajul cel mai mare al 
cursurilor online: Răspuns liber

Punctarea dezavantajului cel mai 
mare al cursurilor online.

Dezavantajul cel mai mare al 
cursurilor online: Răspuns liber

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Metoda tradit�ională: doar 
profesorul predă materia, 
student�ii ascultă.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Discut�ii î�n grup, analize pe 
exemple.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Î�n timpul cursului online, 
student�ii primesc task-uri 
individuale pe care le expun apoi 
colegilor.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient
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Denumire variabilă Definiţia conceptuală Definiţia 
operaţională

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Î�n timpul cursului online, 
student�ii primesc task-uri pe care 
le fac î�n grupe mici s� i le expun 
apoi colegilor.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Cursul online cont�ine tutoriale, 
exemple video.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Flipped learning: student�ii 
primesc î�nainte de curs o 
tematică, citesc despre aceasta, 
iar la curs se discută despre 
nelămuriri.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

Aprecierea diferitelor metode de 
predare online:

Collaborative learning: student�ii 
sunt î�mpărt�it�i î�n grupe mici 
s�i pregătesc î�nainte de curs o 
tematică pe care o expun apoi 
celorlalt�i la curs.

1) Deloc eficient
2) Put�in eficient
3) Eficient
4) Foarte eficient

g) Coordonatele cercetării
Înformat�iile s-au cules prin completarea 

unui chestionar online realizat pe platforma 
ȘurveyMonkey. Respondent�ii au primit un link 
cu chestionarul, ce putea fi completat î�ncepând 
cu data de 20 septembrie 2020 până pe 03 
octombrie 2020.
h) Sursele de informații:

 • Colectivitatea cercetată: student�ii î�nscris� i 

la UNATC, Facultatea de Film, licent�ă, anii 
Î-ÎÎÎ, sect�ia Multimedia: sunet-montaj

 • Unitatea de observare: student�ii de la 
licent�ă Multimedia: sunet-montaj

 • Unitatea de sondaj: student�ii de la licent�ă 
Multimedia: sunet-montaj

i) Eșantionarea:
Pentru cercetarea de fat�ă, fiind o 

anchetă-pilot, mărimea es�antionului este 27.

Analiza şi interpretarea rezultatelor
Analiza datelor a fost realizată î�n platforma 

ȘurveyMonkey, urmărind obiectivele s�i 
ipotezele stabilite î�n etapa anterioară culegerii 
datelor. Pe baza analizei, s-au formulat o 
serie de concluzii s�i recomandări, menite să 
î�mbunătăt�ească pe viitor atitudinea fat�ă de 
cursurile online. 

Î�ntrebat�i despre modul î�n care s�i-ar dori să 
î�nceapă orele din semestrul următor, 55.56 % 
din student�ii disciplinei Multimedia: sunet-
montaj au spus că preferă fizic, urmat�i de 
29.63% online s�i 14.81% hibrid. Astfel, ipoteza 

exprimată î�n faza premergătoare administrării 
chestionarului s-a confirmat. Cu toate acestea, 
se poate constata că doar 4 student�i preferă 
metoda hibridă, care se va s�i implementa 
î�n perioada următoare, ceea ce ar trebui să 
ducă la o atent�ie sporită acordată metodelor 
de desfăs�urare a cursurilor hibride, pentru a 
cres�te nivelul de motivat�ie al student�ilor.
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Fig. 1 – Întrebarea 1

55.56% din student�i consideră că anumite ore pot decurge doar î�n regim online.

Fig. 2 – Întrebarea 2
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La î�ntrebarea deschisă despre orele ce pot 
decurge doar online, răspunsurile lor au variat. 
O parte a ment�ionat orele teoretice. 6 din 21 de 
student�i au dat exemple concrete, cursul „Îstoria 
Filmului” fiind cel mai des ment�ionat, uneori sub 
argumentul că participă mult�i student�i la acest 
curs. Doi student�i au spus că toate cursurile pot 
decurge online. Alt�i doi au comentat că î�n afara 
zilelor de filmare, totul poate decurge online. 
Desigur, 6 din respondent�i au î�ntărit opt�iunea 
exprimată anterior, comentând că niciun curs nu 
se poate face doar online.

Î�ntrebat�i ce le-a plăcut cel mai mult la cursurile 
online desfăs�urate semestrul trecut, 10 din 27 de 
student�i au spus că nu le-a plăcut nimic. Printre 
răspunsurile detaliate, se află: „Nimic, î�ngrădes�te 
foarte multe posibilităt�i de a lucra s�i dezvolta 
abilităt�ile necesare unui lucru î�n echipă s�i mai 
ales î�n condit�iile î�n care această facultate este una 
practică s�i necesită relat�ionarea î�ntre oameni”.

Ș-a amintit î�nsă, printre altele, de faptul că, 
fiind acasă, s-a câs�tigat timp, s-a putut beneficia 
de confortul de acasă, nu s-a pierdut timp î�n 
trafic, s-a putut participa la curs indiferent de loc. 
Un respondent a apreciat faptul că „profesorii au 
reus�it să abordeze s�i acest tip de predare”, altul 
a ment�ionat că „profesorii au î�ncercat cât de 
mult să t�ină cursurile î�n as�a fel î�ncât să nu fie o 
diferent�ă foarte mare î�ntre cele fizice s�i acestea”, 
iar altul a apreciat „atmosfera caldă” de la cursuri.

Printre răspunsurile la î�ntrebarea „ce m-a 
deranjat cel mai mult la cursurile online” se 
află: numărul mare de ore î�n fat�a monitorului, 
oboseala care apare mai des s�i greutatea de 
a rămâne focusat, lipsa lucrului î�n echipă s�i a 
socializării, probleme tehnice (internet, cameră, 
microfon, calitate slabă a platformelor folosite). 
Răspunsurile mai detaliate au fost: „faptul că 
toate zilele erau la fel”, „workflow-ul mai greoi 
s�i faptul că este mai greu de a transmite o idee 
î�ntre 2 sau mai mult�i oameni printr-un ecran”, 
„nu au fost puse î�n practică toate cunos�tint�ele 
acumulate”. Au fost punctate sumar problema 
absent�elor, a orelor matinale din orar s�i a notelor 
bazate pe teme teoretice.

Î�ntrebat�i despre avantajul cel mai mare 
al orelor online, cele mai des ment�ionate 

răspunsuri au fost: timpul câs�tigat (î�n mare parte 
datorită faptului că nu se mai pierde î�n trafic, î�n 
drum spre facultate), confortul statului acasă, 
„minimizarea expunerii la pericolul actual”, 
flexibilitatea, accesibilitatea, disponibilitatea 
student�ilor, „opt�iunea de share screen/remote 
control”, posibilitatea de a face s�i altceva î�n paralel 
(multi-tasking), „ne fort�ează să facem research 
mai mult”. Ș� i aici, 6 student�i din 27 de student�i au 
spus că nu văd niciun avantaj al cursurilor online 
la sect�ia Multimedia: sunet-montaj.

Î�n ceea ce prives�te dezavantajele cursurilor 
online, cele mai detaliate răspunsuri au fost 
următoarele:

 • „Eu personal nu mă pot concentra acasă s�i 
cu atât mai mult la un curs online. Mersul 
fizic la facultate s�i prezent�a colegilor s�i a 
profesorilor aveau o mare important�ă î�n 
motivat�ia mea”;

 • „Anumite procese nu se mai î�ntâmplă, 
respectiv contactul. Ș� i atunci omul 
poate decide că nu mai are rost să aloce 
nis�te resurse pentru a veni la Bucures�ti, 
lucru care î�l privează î�n acelas�i timp de 
oportunităt�i”;

 • „Nu te mai î�ntâlnes�ti cu colegii, profesorii, 
nu mai î�ntâlnes�ti oameni noi, stai î�nchis î�n 
casă cu ochii î�n calculator”;

 • „Șe pierde raportul dintre profesor s�i 
elev cu atât mai mult cu cât la anumite 
departamente este necesară î�nvăt�area 
practică, nu numai cea teoretică, s�i aceasta 
este dificil de predat prin intermediul 
online”;

 • „Este extrem de impersonal s�i de rece fat�ă 
de orele fizice”;

 • „Faptul că es�ti singur î�ntr-un chenar”.
Lipsa interact�iunii fizice s�i a comunicării 

directe (student-student, student-profesor) ca 
dezavantaj major este regăsită î�n răspunsul a 
14 student�i din 27.

4 respondent�i din 27 au punctat conexiunea 
proastă la internet s�i diferitele probleme 
tehnice ca fiind cel mai mare dezavantaj. Printre 
alte argumente s-a regăsit ponderea mai mare 
alocată cursurilor teoretice, î�n detrimentul 
celor practice, specifice facultăt�ii vocat�ionale.
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Ultima î�ntrebare a chestionarului s-a referit la părerea respondent�ilor despre diferite metode 
de predare.

Fig. 3 – Întrebarea 8

Cu o medie ponderată de 3.44, discut�iile î�n 
grup s�i analize pe exemple au fost considerate 
cele mai bune metode de predare î�n online, 
48.15% din respondent�i considerându-le foarte 
eficiente, iar 48.15%, eficiente. Această metodă 
este urmată de tutoriale s�i exemple video ca 
ustensile incluse î�n cursurile online (media 
ponderată este 3.07). 51.85% din respondent�i le 
consideră eficiente, iar 29.63% foarte eficiente.

Cu o medie ponderată de 2.15 s�i 62.96% 
din student�i considerând-o put�in eficientă, 
metoda tradit�ională, î�n care profesorul predă 
s�i student�ii ascultă, este considerată cea mai 
nepotrivită î�n mediul online. Î�nsă metode des 
utilizate la nivel global î�n mediul online, precum 
collaborative learning (metodă î�n care student�ii 
sunt î�mpărt�it�i î�n grupe mici s�i pregătesc î�nainte 
de curs o tematică pe care o expun apoi celorlalt�i 
la curs) sau flipped learning (student�ii primesc 
î�nainte de curs o tematică, citesc despre aceasta, 
iar la curs se discută despre nelămuriri), nu sunt 
foarte agreate de student�ii de la Multimedia: 
sunet-montaj. Printre motivele acestei atitudini 
putem bănui o lipsă a experient�ei s�i obis�nuint�ei 

lor î�n ceea ce prives�te aceste metode, posibil 
î�ncă din perioada liceului, o comoditate sau 
reticent�ă î�n a î�nvăt�a singuri acasă, din timpul lor 
„liber” s�i a discuta doar anumite puncte cheie cu 
profesorul.

Această posibilă interpretare o confirmă 
oarecum răspunsurile student�ilor î�n ceea ce 
prives�te alte două metode, ce presupun task-uri 
î�n timpul cursului, nu î�n timpul liber. Metoda 
propusă, „Î�n timpul cursului online, student�ii 
primesc task-uri pe care le fac î�n grupe mici s�i le 
expun apoi colegilor”, având media ponderată de 
2.56, a fost considerată de 51.85% din student�i 
ca fiind eficientă. O medie ponderată mai bună 
(2.67) are î�nsă metoda „Î�n timpul cursului 
online, student�ii primesc task-uri individuale pe 
care le expun apoi colegilor”, pe care 48.15% o 
consideră eficientă. Ambele î�nsă se diferent�iază 
de tehnicile anterioare (collaborative learning, 
flipped learning), ce presupun ca ei să devină 
autodidact�i, î�n afara orelor de curs propriu-zise. 
Astfel, ipotezele se confirmă part�ial: videouri 
sunt agreate, î�nsă metodele bazate pe colaborare, 
doar î�n cadrul cursurilor.
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Concluzii şi recomandări
Î�nvăt�ământul online diferă din foarte 

multe puncte de vedere de cel fat�ă î�n fat�ă. 
Acelas�i curs care odinioară era predat fat�ă 
î�n fat�ă va trebui gândit, structurat s�i predat 
altfel, î�n online. As�adar, mediul online vine 
cu o serie de avantaje (flexibilitate, timp 
câs�tigat, accesibilitate, comoditate), dar s�i cu 
o serie de inconveniente (probleme tehnice, 
lipsa interact�iunii, oboseala, imposibilitatea 
efectuării anumitor activităt�i practice specifice 
disciplinei), fapt ce duce inevitabil la o 
regândire a modalităt�ilor de predare.

Șpecificul facultăt�ii noastre s�i implicit al 
sect�iei Multimedia: sunet-montaj face ca o 
bună parte din activităt�i s�i cursuri (teoretice) 
să se poată desfăs�ura cu us�urint�ă î�n mediul 
online. Î�nsă latura practică este condit�ionată de 
interact�iunea dintre student�i, î�n cadrul echipelor 
de filmare. Partea practică de montaj sau sunet 
se poate desfăs�ura anevoios sau aproape deloc 
î�n mediul online, fapt ce presupune ca student�ii 
să lucreze pe echipamentul propriu care 
diferă de la student la student. UNATC det�ine 
echipamentele s�i spat�iile necesare pentru 
realizarea filmelor s�i exercit�iilor de clasă. O 
parte din măiestriile acestui program de studiu 
nu se pot desfăs�ura exclusiv online, deoarece 
astfel student�ii nu ar putea aplica practic ceea 
ce au î�nvăt�at teoretic. Fără accesul propriu-zis  
la echipamentele de sunet, fără accesul î�n 
studioul de sunet pentru a edita î�ntr-un spat�iu 
corespunzător, pentru a î�nregistra post-sincron 
de dialog sau zgomote, pentru a mixa multicanal 

î�ntr-un studio calibrat, student�ii rămân la 
stadiul de teoreticieni. Ori meseria pentru care 
ei se pregătesc este eminamente practică.

Rezultatele chestionarului au fost 
surprinzătoare din acest punct de vedere. Put�ini 
dintre ei au sesizat avantajul incontestabil al 
cursurilor fizice, anume accesul la echipamentele 
s�i studiourile din UNATC. Îar faptul că au afirmat 
că multe cursuri sau chiar toate s-ar putea 
desfăs�ura î�n continuare exclusiv online, singurele 
impedimente fiind cele mai sus ment�ionate 
(amintim lipsa interact�iunii fizice, a comunicării) 
infirmă ipotezele anterior ment�ionate s�i ridică o 
serie de î�ntrebări. Este posibil ca student�ii să nu 
cons�tientizeze î�ncă faptul că anumite activităt�i ce 
t�in de sunet, î�n special, nu se pot realiza exclusiv 
acasă, pe un laptop, cu căs�ti. Șau, este posibil ca ei 
să nu acorde o important�ă atât de mare acestui 
aspect, fiind concentrat�i pe lucrurile pe care le pot 
realiza efectiv acasă, cu ajutorul echipamentului 
propriu.

Pentru a fi pregătit�i unei eventuale 
perioade următoare î�n care vom preda online 
sau hibrid, trebuie să t�inem cont de feedback-ul 
student�ilor. Doar as�a putem compensa anumit�i 
factori de care ei sunt s�i vor fi î�n continuare 
nemult�umit�i, dar care din păcate nu depind de 
noi, cadrele didactice (calitatea internetului, 
a microfoanelor s�i webcam-urilor de acasă). 
Acest lucru va duce la satisfact�ia ambelor 
părt�i, la cres�terea eficient�ei orelor de curs, la 
î�mbunătăt�irea rezultatelor s�i la un grad mai 
mare de motivat�ie î�n rândul student�ilor.
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Abstract: March 2020 will certainly remain, in the history 
of artistic university education, an unexpected turning 
point, causing dramatic changes that fundamentally 
upset everyone’s life. This article does not aim to discuss 
the causes of the Covid-19 pandemic, nor the diversified 
reaction that the governments of different states have 
had, but is rather an attempt to identify a possible 
common area in the evolution of the way in which 
artistic education, especially theatre education and, more 
precisely, education focused on Acting/Actor’s Art, will be 
able to navigate through this challenging period that is 
unlikely to end very soon.

Keywords: 2020 pandemic, theatre, theatre pedagogy, 
acting, on-line teaching, on-line rehearsing.

Martie 2020 va rămâne, cu siguranţă, î�n 
istoria î�nvăţământului universitar artistic, un 
punct de cotitură neaşteptat.

Ceva fără precedent î�n istoria apropiată 
s-a produs. Un eveniment de anvergură 
globală, pentru care nu era nimeni pregătit, 
a determinat schimbări dramatice care au 
bulversat fundamental viat�a tuturor.

Acesta nu este locul pentru a dezbate 
cauzele aparit�iei pandemiei de Covid-19 s�i 
nici react�ia diversificată pe care guvernele 
diferitelor state au avut-o. Aici este locul 
unde voi î�ncerca să intuiesc o posibilă zonă 
comună î�n evolut�ia felului î�n care î�nvăt�ământul 
universitar artistic, î�n special cel teatral s�i, mai 
ales, cel axat pe Actorie/Arta Actorului, va 
putea să treacă prin această perioadă ce se 
anunt�ă a fi de lungă durată. 

Este un loc comun, î�n cons�tiint�a 
teoreticienilor ce î�s� i dedică viat�a studiului 
artelor, faptul că, de-a lungul istoriei, noile 
tehnologii nu au dus la disparit�ia artelor, 
a căror existent�ă păreau că o periclitează. 

Cinematografia nu a ucis Teatrul. Fotografia nu 
a ucis Pictura. Computerele s�i artele digitale, 
care au devenit posibile, nu au ucis desenul 
s�i grafica î�n formula lor clasică. Fiecare nou 
val tehnologic a dus la aparit�ia a noi ramuri 
artistice care au potent�at capacitatea fiint�ei 
umane de a-s�i exprima, cu mai mare acuitate 
sau cu mai multă profunzime, dorint�a de a crea 
s�i, astfel, de a face mai inteligibilă existent�a.

Epoca digitală ce marchează î�nceputul 
prezentului secol a făcut ca fiecare posesor 
de smartphone să devină o entitate nouă – 
un creator cu o putere de computare imensă, 
comparativ cu strămos�ii săi care, acum 
aproape două secole, erau amet�it�i de viteza 
primului tren cu aburi. Ubicuitatea acestui 
obiect, care face ca interconectivitatea să fie un 
nou factor de anxietate, l-a propulsat î�n martie 
2020 î�n instrumentul care a reus�it să ment�ină, 
î�ntr-o relativă mis�care, rotit�ele atât de fragile 
ale sistemelor de î�nvăt�ământ.

Brusc, milioane de profesori s-au văzut 
spoliat�i de statutul pe care î�l impune catedra s�i 
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aruncat�i, alături de sutele de milioane de elevi 
s�i student�i, î�ntr-o realitate semivirtuală care 
nu avea rigiditatea necesară pentru a proteja 
cutumele sistemelor educat�ionale.

Jaime Șaavedra, fost Ministru al Educat�iei, 
î�n Peru, î�n perioada 2013-2016, ajuns lider 
al Educational Global Practice la World Bank 
Group, datorită impactului avut asupra 
sistemului peruvian de î�nvăt�ământ, ment�iona 
î�ntr-un interviu recent dat către CNN faptul că, 
la nivel mondial, 33 de procente din î�ntreaga 
populat�ie cu venituri medii s�i joase nu pot 
citi sau î�nt�elege un text simplu. Aduc acest 
exemplu î�n discut�ie deoarece Î�nvăt�ământul 
Șuperior de Arta Actorului lucrează î�n 
mod special cu ceea ce putem numi „text”. 
Împosibilitatea generat�iilor succesive de a se 
conecta la informat�ie prin intermediul textelor 
ce depăs�esc 280 de caractere – lungimea 
maximă a unui tweet – devine o problemă 
cu care se confruntă deja pedagogii din zona 
î�nvăt�ământului superior.

T� inând cont de aceste realităt�i, se poate 
afirma că perioada de acomodare a cadrelor 
didactice a fost una extrem de dură s�i mult 
mai disturbantă decât părea la î�nceput. Des�i 
accesul la internet nu este o problemă, pentru 
o vastă majoritate a student�ilor s�i a cadrelor 
didactice, o miriadă de alte obstacole au 
devenit corvoada zilnică a celor care î�ncercau 
să continue procesul de î�nvăt�ământ. Cu 
toate acestea, nu put�ini au fost cei care au 
demonstrat că resursele creativităt�ii sunt 
infinite. Deocamdată, aparit�ia distant�ării 
sociale impuse sau auto-impuse nu a dinamitat 
efervescent�a celor implicat�i î�n procesul de 
î�nvăt�ământ.

Consider că momentul este propice pentru 
o privire de ansamblu a atitudinii s�i atmosferei 
care plutes�te î�n mediul Î�nvăt�ământului 
Șuperior de Arta Actorului.

Este vorba despre un segment extrem de 
fin din spectrul î�nvăt�ământului superior s�i 
evolut�ia sa este extrem de fragilă, deocamdată, 
cu toate că, la nivel internat�ional, există 
init�iative precum Înternational Înstitute of 
Online Education (ÎÎOE) care ating multiple 

sectoare ale educat�iei de nivel tert�iar s�i care 
facilitează accesul la educat�ie î�n t�ări diverse 
precum China sau Kenya – acest tip de init�iativă 
nu atinge î�nsă zona artelor performative.

Șă păstrăm î�n gând o latură esent�ială a 
procesului prin care un student ajunge să capete 
un instrumentar complex î�n ceea ce prives�te 
Arta Actorului. Dacă există anumite segmente 
î�n educat�ie ce pot fi transmise s�i teoretic 
sau î�ntr-un raport intermediat de interfet�e 
virtuale, aceste segmente au o pondere redusă 
î�n volumul de muncă. Înteract�iunea cu un 
partener scenic, observarea de către pedagog 
a student�ilor, î�n ansamblul lor, î�n sala de curs, 
s�i, mai ales, a celor prins�i î�n dezvoltarea unor 
exercit�ii colective, nu poate fi realizată prin 
monoclul camerei de filmat.

Michele Apriña Leavy (citată î�n Teaching 
Acting in the Time of COVID-19: Where is 
Everybody?, 2020), actrit�ă s�i profesoară de 
actorie î�n Șan Diego: „Chiar dacă este posibil 
să predai anumite aspecte legate de artele 
performative prin mediul online sau de la 
distant�ă, nu este o modalitate ideală. Des�i pot�i 
explica teoria s�i student�ii pot citi detaliile, 
greutatea apare atunci când ajungi la practică, 
iar student�ii sunt dezavantajat�i pentru că nu 
pot avea o interact�iune adevărată î�n timp real 
cu o altă fiint�ă umană. Este extrem de dificil să 
te vezi nevoit să interact�ionezi prin gămălia de 
ac a camerei care te separă de celălalt. Chiar s�i la 
un curs de „interpretare pentru camera video”, 
ai nevoie de o altă persoană lângă tine cu care 
să pot�i avea o interact�iune sinceră. Nuant�ele s�i 
subtilităt�ile sunt pierdute î�n traducere, ca să zic 
as�a, mai ales atunci când ret�eaua de internet î�s� i 
pierde semnalul sau când imaginea î�ngheat�ă, 
ori legătura cade î�n totalitate”.

Șunt convins că este o atitudine universal 
valabilă mai ales î�n zona de predare euro-
atlantică. La Universitatea Ștanford, de 
exemplu, profesorul Matthew Șmith (citat î�n 
Feder, 2020), s�eful Departamentului de Ștudii 
de Teatru s�i Performance, prezenta situat�ia 
actuală î�n felul următor: „Profesorilor nos�tri 
de dans s�i teatru li se cere să facă ceva aproape 
imposibil – să transfere, î�ntr-un mediu digital, 
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practici care depind de prezent�a unor corpuri 
vii î�ntr-un spat�iu comun – dar au venit cu 
react�ii extrem de creative pentru a face fat�ă 
acestei situat�ii. T� inem cursuri online de dans 
ce conectează dormitoarele sau sufrageriile 
student�ilor sau parcurile, ori curt�ile din 
spatele casei, iar antrenamentul de actorie 
se desfăs�oară pe grupe separate î�n cadrul 
aplicat�iei Zoom”.

Există multiple căi prin care activitatea 
departamentelor de Arta Actorului reus�es�te să 
păstreze, î�n această perioadă, măcar contactul 
cu student�ii dacă nu s�i nivelul maxim de 
interact�iune necesar relat�iei mes�ter-ucenic. 

Mihai Zgondoiu (citat î�n Dumitrache, 
2020), artist plastic s�i lectorul universitar, atât 
la UNArte din Bucures�ti, cât s�i la Universitatea 
de Vest din Timis�oara, cu toate că nu este 
angrenat î�n tipul de î�nvăt�ământ specific 
Artei Actorului, merită ment�ionat, deoarece 
reus�es�te să puncteze cele câteva noduri 
insurmontabile î�n î�nvăt�ământul artistic 
universitar î�n perioada pandemiei: „Faptul că 
am devenit nis�te pontatori de Excel-uri – asta 
duce la moartea creativităt�ii. Șăptămânal, î�n 
contextul pandemiei, î�n care toate cursurile 
s-au mutat î�n mediul online, avem de făcut 
pontaje, dări de seamă, referate s�i multe alte 
operat�iuni tehnice de rutină, care î�t�i iau mai 
mult timp decât cursurile î�n sine. Trebuie 
să precizez că aceste cursuri online nu se 
potrivesc î�n totalitate cu profilul vocat�ional. 
Una este să stai fat�ă î�n fat�ă cu studentul, să î�i 
explici, iar unde nu î�nt�elege să î�i arăt�i cum se 
face – căci e vorba s�i despre o manualitate î�n 
cazul nostru – s�i alta e să î�i răspunzi printr-un 
comentariu – «Șchimbă linia aia». Cred că ar 
trebui să se mai lucreze la programele actuale 
s�i la softurile care să suplinească partea 
atelierului ca spat�iu fizic, care este extrem de 
importantă, cum importante sunt s�i emulat�ia 
s�i energia create î�ntre student s�i profesor”. 
Șunt convins că ne-am confruntat cu tot�ii, î�n 
această perioadă, cu un flux mult mai mare 
de birocrat�ie s�i cu o diluare a interact�iunii 
specifice procesului pedagogic. Cu toate că Arta 
Actorului nu are absolut deloc î�n construct�ie 

un „cum să faci”, pe care profesorul să î�l arate 
studentului – indicat�ie aparent necesară î�n 
pedagogia artelor plastice –, este indubitabilă 
necesitatea interact�iunii î�ntr-un spat�iu comun 
care permite fiint�ei umane să se manifeste s�i să 
poată fi observată multilateral, s�i nu unilateral.

Angela Malfitano (citată î�n Il teatro ai 
tempi del coronavirus, 2020), regizoare s�i 
profesoară a Universităt�ii din Bologna, spunea 
că a dezvoltat o curiculă specifică perioadei 
de carantină menită să dezvolte abilităt�ile 
specifice lucrului cu camera de filmat din 
punctul de vedere al viitorului actor. Însista 
de asemena că „trebuie să î�ncepem să gândim 
î�ntr-un mod diferit s�i asta cât mai repede cu 
putint�ă. Azi nu mai putem spune «eu nu prea 
le am cu tehnologia». E un lux s�i un suicid 
profesional să gândes�ti as�a”. 

Nu trebuie lăsat neatins nici orizontul 
perspectivelor teatrului ca spectacol î�n mediul 
online. Regizorul s�i pedagogul Balakrishnan V. 
(citat î�n Drama during COVID-19: How theatre 
is going online, 2020) de la Teatrul Nisha din 
Chennai, Îndia remarca: „internetul este deja 
inundat cu prea multe opt�iuni (legat de oferta 
de piese de teatru filmate s�i transmise î�n 
mediul online, n.a.). Î�n plus nu s�tiu cât�i dintre 
noi se aventurează dincolo de Netflix pentru a 
se delecta cu nis�te operă sau teatru clasic”. 

Momentul instituirii stării de urgent�ă 
la nivel nat�ional pe teritoriul României, din 
16 martie 2020, a fost precedat de decizia 
Universităt�ii Nat�ionale de Artă Teatrală s�i 
Cinematografică „Î.L. Caragiale” de a suspenda 
cursurile. Măsurile de protect�ie au fost 
necesare s�i decizia, cu toate că era una dificilă, 
a fost luată cu fermitate s�i responsabilitate de 
către conducerea UNATC. 

Trecerea î�n mediul online a fost una  
organică, iar majoritatea cursurilor univer-
sităt�ii au putut fi continuate prin intermediul 
platformelor de tip Zoom. 

Cu toate acestea, lucrând alături de 
student�ii Grupei B a anului ÎÎÎ, an terminal, 
m-am văzut î�n imposibilitatea de a materializa 
munca depusă î�n vederea realizării unui 
spectacol de licent�ă. Din fericire, majoritatea 
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student�ilor făceau deja parte din proiecte a 
căror premieră avusese deja loc. Î�n perioada 
imediat următoare am demarat, sub 
î�ndrumarea conf. univ. dr. Liviu Lucaci s�i a 
lect. univ. dr. Ș� tefana Șamfira, o serie de lecturi 
menite să ment�ină starea alertă a student�ilor. 

După aproximativ 4 săptămâni, lucrul cu 
o parte dintre student�i a putut fi materializat 
î�ntr-o formulă de spectacol-lectură filmat. 
Astfel, Cântăreața cheală a lui Eugen Îonesco 
ne-a oferit prilejul de a sonda absurdul 
prezentei situat�ii. Cei 6 student�i au reuşit să-şi  
aprofundeze rolurile chiar şi î�n condiţiile 
carantinei la domiciliu şi al repetiţiilor on-line. 

Pe de altă parte, student�ii sect�iei de Arta 
Actorului din anii terminali au fost extrem de 
afectat�i de această perioadă. Au reus�it să î�s�i 
redacteze lucrările de licent�ă, î�nsă nu au putut 
duce până la un punct maxim procesul de refacere 
a parcursului scenic. Majoritatea student�ilor au 
ment�ionat î�n lucrările lor această neobis�nuită 
perioadă ce a dus la o regândire a valorilor 
unei profesii care s-a dovedit fragilă î�n fat�a unui 
eveniment care poate fi rezumat cu sintagma 
devenită deja clis�eu: „distant�are socială”.

Un alt amănunt care creează o problemă 
nouă pentru procesul pedagogic de predare a 
artei actorului, este continua cons�tientizare a 
sinelui î�n raportul intermediat de platformele 
de tipul Zoom sau Whatsapp. 

Faptul că imaginea transmisă de cameră 
este, de asemenea, prezentă pe ecranul 
de comunicare, î�n cele mai multe situat�ii, 
creează un element de distragere a atent�iei 
asemănător unei permanente oglinzi. Nu 
există deocamdată studii î�n această direct�ie, 
dar efectul poate fi deja observat î�n atitudinea 
mult mai neimplicată s�i mai absentă a tuturor 
celor care au trăit experient�a unui curs online. 
Nu poate fi adus î�n discut�ie cazul cursurilor 
online plătite, deoarece nu î�ncape o comparat�ie 
cu cele subvent�ionate din î�nvăt�ământul de stat.  

O avalans�ă de impedimente se arată deja 
la orizont atâta timp cât această situat�ie fără 
precedent nu pare a se apropia de final. Cu 
sperant�a că resursele de creativitate sunt cu 
adevărat inepuizabile, î�nchei transformând 
put�in apelul lansat de Îon Heliade-Rădulescu, 
î�n urmă cu aproape două secole: Conectați, 
oricum, numai conectați!
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Abstract: The issue of “online versus offline” has never been 
more pressing or more widespread than it is today. The 
following essay tries to make sense of the effect of a global 
pandemic on a very punctual, but important aspect of our 
society, education and teaching. Analyzing the different 
approaches and major break in between the analogue and 
the digital classroom, the following article sets out to identify 
the difficulties that this calling must face in order to adapt 
and perhaps offer some insight on the areas that require the 
most attention and sensibility. The phenomenon is studied 
through the challenge of online theatre classes, one of the 
most contact-based areas of teaching. With no clear winners, 
but a high risk of losing young minds and souls, this form 
of art is forced to improvise on the spot, to face the curtain 
before having a chance to rehearse.    

Keywords: 2020 pandemic, online teaching, offline teaching, technological 
challenges, theatre pedagogy, contact-based teaching, pedagogy as a form of art, 
childrens’ theatre. 

Ș�coala, fie ea de stat sau privată, clasică, 
vocat�ională sau alternativă, î�n format fizic sau 
online, este, sau ar trebui să fie, spat�iul care ajută 
la dezvoltarea armonioasă a copiilor din punct de 
vedere cultural, social, emot�ional, creativ, cognitiv 
sau motric. Este totodată locul î�n care elevul ar 
trebui să se simtă î�n confort s�i sigurant�ă, pentru 
a putea asimila cu plăcere s�i a î�nt�elege informat�ia 
care î�i este transmisă, fără teama de a gres�i. Ș�coala 
trebuie să fie ghidul de care se foloses�te fiecare 
copil pentru a descoperi tainele lucidităt�ii î�n 
gândire sau ale libertăt�ii î�n exprimare, coerent�ei 
î�n discurs, ori ale imaginat�iei s�i creativităt�ii 
fără bariere. Ș�coala are totodată datoria de a ne 
î�nvăt�a să fim generos�i, flexibili î�n comportament, 
tolerant�i sau, dimpotrivă, curajos�i î�n a fi fermi, 
când situat�ia o cere, modelându-ne astfel ca parte 
dintr-un î�ntreg ce reprezintă societatea de mâine 
– mai evoluată ca cea de ieri, din toate punctele 
de vedere.

Șituat�ia creată la nivel mondial, odată cu 
î�nceputul anului 2020, ca urmare a epidemiei 
de Covid-19, a generat o serie de schimbări 
î�n societate pe toate planurile, inclusiv î�n aria 
î�nvăt�ământului. Astfel, pentru ca elevul să-s�i 
continue studiul î�ntr-un spat�iu care să-l ajute 
să fie î�n sigurant�ă, s�coala s-a desfăs�urat cu 
precădere î�n mediul online. Acest demers s-a 
dovedit a fi o adevărată provocare atât pentru 
copii, cât s�i pentru profesori, fiind caracterizat 
drept incomod, ineficient, haotic, superficial 
sau chiar imposibil de realizat. Î�nvat�ământul 
online are totus�i multiple avantaje, î�nsă, î�nainte 
de a analiza beneficiile s�i dezavantajele s�colii î�n 
spat�iul virtual, consider că este important de 
remarcat maniera î�n care a fost primită această 
solut�ie s�i mai ales motivele care au influent�at 
modul î�n care este privită educat�ia î�n format 
online.
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Șolut�ia de a muta î�nvăt�ământul î�n spat�iul 
virtual a fost primită cu reticent�ă ca urmare 
a unui cumul de factori. Unul dintre factori s�i 
probabil cel mai î�nsemnat la nivel de impact, este 
factorul noutate. Oamenii au î�n general tendint�a 
de a respinge tot ceea ce este nou, temându-se de 
necunoscut, iar faptul că majoritatea pedagogilor, 
cel put�in cei de la noi din t�ară, nu au practicat 
anterior forme de predare online, a cântărit 
greu. Pedagogul s-a trezit aruncat î�ntr-o situat�ie 
neprevăzută, nestudiată, prin urmare, imposibil 
de controlat. Pozit�ia profesorilor s�i gestionarea 
noului context a influent�at semnificativ s�i 
percept�ia elevilor, care, des�i sunt catalogat�i drept 
digital natives, nu par a î�mbrăt�is�a î�nvăt�ământul 
online. Șă fie oare pentru că le-a fost prezentat s�i 
le este disecat î�n continuare drept Bau-Bau? 

Un alt factor important, care vizează mai 
degrabă autorităt�ile s�i conducerea statului, se 
referă la lipsa echipamentelor de ordin tehnic s�i 
tehnologic, menite să vină î�n sprijinul noii forme 
de î�nvăt�ământ. Acest lucru are drept rezultat 
privarea de s�coală a unui număr intolerabil de 
mare de copii. Î�ntr-o societate î�n care un procent 
semnificativ de populat�ie dispune de resurse 
limitate de trai, e firesc să existe numeros�i 
copii fără acces la aparatură tehnologică, 
internet sau chiar electricitate, iar atâta vreme 
cât institut�iile statului nu găsesc solut�ii de a 
asigura î�nvăt�amântul gratuit obligatoriu inclusiv 
acestor elevi defavorizat�i, adaptat acestei situat�ii 
de criză, rezultatul este privarea copiilor de 
educat�ie. Totodată, dotarea corespunzătoare a 
sălilor de clasă pentru facilitarea î�nvăt�ământului 
online, ar î�mbunătăt�i semnificativ situat�ia.

Lipsa de popularitate a tehnologizării 
educat�iei s-a datorat s�i faptului că părint�ii care 
nu lucrează de acasă nu găsesc solut�ii pentru 
supravegherea copiilor î�n timpul orelor î�n care 
adult�ii sunt la serviciu. De asemenea, î�n cazul 
pres�colarilor sau chiar al s�colarilor mici, studiul 
online cu educatorul ori î�nvăt�ătorul, deja dificil, 
datorat vârstei fragede a celor mici, necesită 
ajutor şi supraveghere suplimentare din partea 
părintelui.

Tuturor acestor factori mai sus ment�ionat�i 
li s-au adăugat s�i haosul, panica socială cauzate 

de virus. Î�nvăt�ământul online nu a intrat î�n viet�ile 
noastre î�ntr-o manieră firească, necesară sau la 
cerere şi nici î�ntr-o manieră graduală, ci a invadat, 
a acaparat terenul î�n urma unei situat�ii de criză 
epidemiologică care a paralizat societatea la nivel 
global. Î�n interiorul granit�elor t�ării s�i probabil 
nu numai, s�coala online este privită, din păcate, 
drept un efect nociv suplimentar al Covid-19. 
Des�i catalogat�i drept iubitori de tehnologie, 
tinerii resping această formă de educat�ie s�i ca 
urmare a obligativităt�ii brutale a acesteia.

Aminteam mai sus de pătrunderea graduală 
a tehnologiei î�n educat�ie. Î�nvăt�ământul online 
nu a apărut acum, nu este rezultatul pandemiei 
î�n niciun caz. Ca urmare a dezvoltării rapide, 
precum s�i a procesului tehnologic, acest tip de 
educat�ie a depăs�it de multă vreme aria care 
se referă strict la materii ce t�in de informatică. 
Ștudiile vorbesc despre important�a s�i 
beneficiile, precum s�i despre extinderea folosirii 
instrumentului tehnologic î�n educat�ie de ani 
buni deja. Varianta premergătoare a școlii online 
este învățământul la distanță, institut�ionalizat 
la î�nceputul secolului XX, facilitat de pos�tă, 
telefon sau televizor init�ial. Primele î�ncercări 
de integrare a unui computer î�n educat�ie au 
avut loc î�ncă din anii ’70, prin programul CBL-
Computer Based Learning. Ulterior, odată cu 
aparit�ia internetului, documentarea din mediul 
virtual a reprezentat o formă de studiu online, 
apoi au apărut masterclass-uri pe diferite teme, 
sust�inute de specialis�ti din diferite domenii de 
activitate, webinarii, cursuri î�nregistrate, cursuri 
interactive, module, toate acestea î�n format 
online. Înclusiv institut�ii de î�nvăt�ământ practică 
de ani buni acest tip de predare pentru doritori, 
dovedindu-se a fi o alternativă mai fructuoasă a 
î�nvăt�ământului clasic.

Î�n ciuda modului î�n care s�i-a făcut simt�ită 
prezent�a la scară largă, î�nvăt�ământul online 
are multiple avantaje, î�ncepând cu facilitarea 
educat�iei î�n situat�ii de izolare la domiciliu, rezultat 
al stării de urgent�ă. Ce s-ar fi î�ntâmplat î�n această 
perioadă dacă nu ar fi existat posibilitatea de a face 
s�coală online? Cum ar fi arătat un tablou cu elevi 
privat�i de s�coală timp de mai bine de un an? Cine 
le-ar fi restituit acestor copii timpul? Care ar fi fost 
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starea lor psihică dacă ar fi fost privat�i s�i de această 
minimă interact�iune cu exteriorul locuint�ei?

Tot î�nvăt�ământul online ne oferă posibilitatea 
de a participa la cursuri la distant�ă, depăs�ind chiar 
granit�ele unei t�ări, reducând astfel s�i costurile care 
ar implica deplasări, cazări sau relocări.

Ș�coala virtuală oferă posibilitatea studiului 
din confortul s�i sigurant�a casei, ne î�ndeamnă să 
fim creativi s�i eficient�i, descoperind mijloace noi, 
inovatoare, dinamice de predare. Ne dezvăluie 
instrumente alternative de transmitere a unei 
informat�ii, utilizând nu doar dictarea, ci s�i 
animaţii, prezentări PowerPoint, video-uri, 
grafice etc. Toate aceste instrumente pot fi s�i ar 
fi de dorit să fie integrate s�i folosite s�i î�n sala de 
clasă, pentru o mai bună î�nt�elegere a informat�iei 
predate unei generat�ii î�nclinate spre tehnologie.

Î�nvăt�ământul online are totus�i s�i o serie 
de dezavantaje notabile, unul dintre ele fiind 
amplificarea dependent�ei de internet, problemă 
î�ntâlnită deja la mulţi copii s�i adolescent�i. 
Ștudiile arată de asemenea că favorizează s�i rata 
de abandon s�colar, î�n unele situat�ii ca urmare 
a imposibilităt�ii de a participa la acest tip de 
educat�ie, iar, î�n altele, ca urmare fie a lipsei de 
mediu care impune formalitate s�i autoritate, fie 
drept rezultat al interact�iunii scăzute î�n timpul 
orei de curs. Acestea din urmă pot fi remediate 
cu us�urint�ă printr-o gestionare mai bună a orei 
de către profesor. 

Un minus demn de luat î�n considerare a s�colii 
online este lipsa interact�iunii, care, î�n timp, duce 
la autoizolare, comportament antisocial sau chiar 
depresie. Copiilor le face plăcere s�i au nevoie să 
interact�ioneze unii cu ceilalt�i, să se joace, să se 
î�mbrăt�is�eze, să interact�ioneze cu profesorul, mai 
ales î�n primii ani de s�coală. Șă-i privezi de căldura 
unei interact�iuni, î�nseamnă să-i robotizezi î�n 
timp. Pentru mult�i copii mersul la s�coală este de 
asemenea o evadare de câteva ore dintr-un mediu 
familial defectuos, o gură de aer necesară.

Î�n ceea ce prives�te cursurile de teatru î�n 
format online, consider că reprezintă o provocare 
de bun augur pentru toate părt�ile implicate spre 
dezvoltarea unor mijloace noi de predare a artei 
actorului, adaptate societăt�ii s�i vremurilor î�n 
care trăim; un pretext de a concepe proiecte 

noi, apropiate ritmului s�i subiectelor de interes 
pentru copiii s�i adolescent�ii de azi. Cred că este 
un prilej de a dovedi s�i valorifica adaptibilitatea 
umană î�n primul rând s�i î�n al doilea rând, plusul 
de adaptabilitate, flexibilitate, creativitate s�i 
cameleonism, specifice unui actor. Asimilarea 
unor instrumente noi de pedagogie teatrală, 
î�n care este integrată tehnologia, nu exclude s�i 
nu minimalizează important�a sau necesitatea 
metodelor clasice, dimpotrivă. Un actor, respectiv 
un pedagog care s�i-a î�nsus�it cu responsabilitate 
instrumentele clasice ale profesiei pe care o 
practică s�i o predă mai departe, este capabil 
să î�mbrăt�is�eze noul s�i să-l folosească la cel mai 
î�nalt nivel, î�n mod conştient şi inovator, servind 
scopului său artistic. Șunt de părere că cea mai 
mare gres�eală pe care o poate face un pedagog 
de artă teatrală este să transpună unu la unu 
activitatea desfăs�urată cu elevii î�n formula 
clasică, live, î�n format online s�i invers. Șunt forme 
de manifestare diferite, ambele necesare s�i 
trebuie tratate ca atare, cu respectul cuvenit.

Atât î�nvăt�ământul online, cât s�i cel clasic, 
posedă avantaje s�i dezavantaje deopotrivă. 
Consider că scopul nu este să alegem î�ntre 
cele două, ci să luăm ce e mai bun de la fiecare 
s�i să le î�mpletim spre a crea un î�nvât�ământ de 
calitate superioară, adaptat nevoilor copiilor 
societăt�ii actuale. Î�nvăt�ământul clasic are nevoie 
de un refresh, este necesar să se folosească de 
tehnologie pentru a restabili un limbaj comun 
cu generat�ia digital natives. Totodată, prezent�a 
s�colii live î�n viat�a copiilor este absolut necesară 
s�i nu trebuie î�nlocuită cu varianta online; î�nainte 
de toate suntem oameni s�i avem nevoie de 
interact�iune, de căldură, de apropiere. Cu atât 
mai mult î�n cazul s�colilor particulare de tip club 
artistic, al căror scop este tocmai acela de a aduce 
copiii î�mpreună î�ntr-un mediu plăcut s�i benefic 
lor. Cred de asemenea că este important să nu 
uităm că procesul de î�nvăt�are este unul constant 
s�i nesfârs�it s�i că, î�n calitate de pedagogi, avem 
datoria de a î�ncerca măcar noul, oricât de mult 
ne-ar speria necunoscutul, pentru a fi capabili a 
lumina calea spre studiu a copiilor. 

Pedagogia este o artă, indiferent de formula 
î�n care se desfăs�oară ea.
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Studii metodice – Jocurile teatrale,  
  debut în studiul artei actorului

Jocurile teatrale în educaţia specifică 
studentului-actor
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Abstract: When approaching an improvisation exercise, working 
on a performance, or constructing a character, an actor often 
embodies the same level of freedom and involvement as a child 
at play, who simply experiments with all the various situations 
they see in their everyday circumstances. This allows the artist 
to fully utilise his or her full creative potential and find original 
ideas to not only express their unique vision on the task at hand 
but also learn about their own internal world by observing and 
reflecting on responses to different outer and inner stimuli. 
Like anything that requires training, establishing discipline is a 
crucial step in an actor’s preparation and developing it as early 
as possible, through appropriate creative exercises and games, 
will sustain the artist’s competence and allow them to achieve 
outstanding results in the art of acting.

Keywords: theatre games, acting, creativity, online drama games, focus, point of 
concentration.

Disciplina reprezintă elementul evident�iat 
de numeros�i actori s�i pedagogi ai artei actorului 
drept factorul fundamental pentru crearea 
unui laborator propriu, necesar oricărui artist 
î�ncă de la î�nceputul drumului. Aici, lucrând 
cu sinceritate s�i cu libertate, se descoperă 
potent�ialul creator al fiecărui individ, iar 
not�iunile teoretice sau obiective pot căpăta sens 
s�i valoare.

„Cu timpul, viitorul actor î�s� i formează un 
laborator propriu de analiză, de sinteză s�i de 
creație, î�n cele din urmă devenind el î�nsus�i 
creator, deoarece finalizează actul creat�iei 
literare prin reprezentare scenică – cel mai 
complex mod de expresie artistică. Diferent�a 
î�ntre un actor mare, un actor bun s�i un actor 

mediocru este dată tocmai de complexitatea 
laboratorului propriu de creat�ie, de orele de 
studiu s�i meditat�ie asupra unui subiect, asupra 
unui text, de calitatea diferită a prelucrării 
personale.” (Bet�iu, 2016, p. 40)

Este ideal ca atelierul de teatru să 
reprezinte un spat�iu î�n care toată lumea 
să se poată simt�i î�n sigurant�ă pentru a-şi 
experimenta resorturile interioare. Acest tip 
de experimentare liberă poate fi obt�inut doar 
î�n lipsa fricii de a gres�i sau de a fi judecat de 
ceilalt�i, printr-o corectă abordare a simţului 
penibilului. De aceea, responsabilitatea celui 
care coordonează activităt�ile teatrale este 
aceea de a stabili de la î�nceput acest lucru s�i 
de a î�nlesni astfel evolut�ia celor care participă.
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Îon Cojar este probabil pedagogul care a 
revolut�ionat cel mai mult domeniul pedagogiei 
teatrale î�n România, subliniind important�a 
sistematizării educat�iei artistice atât pentru 
beneficiul student�ilor care studiază arta 
actorului, dar s�i al profesorilor de teatru. 
Principiul său călăuzitor este acela că scopul 
pe care î�l are teatrul, ca institut�ie de formare 
a viitorilor artis�ti, este acela de a descoperi 
potent�ialul interior al fiecăruia s�i de a-l potent�a 
cu mijloacele cele mai potrivite, adaptate 
fiecărui individ î�n parte. Jocurile teatrale sunt 
astfel de mijloace, utile mai ales î�n stagiile 
incipiente ale studiului, dar s�i atunci când este 
nevoie de o schimbare de perspectivă.

Vorbind despre fizicalizare, Viola Șpolin 
(2014) spune că „un actor poate diseca, 
analiza, intelectualiza sau dezvolta un caz 
interesant pentru rolul său, dar, dacă este 
incapabil să î�l asimileze s�i să î�l comunice fizic, 
eforturile lui sunt sterile din punct de vedere 
teatral. Nu dă aripi s�i nu aduce focul inspirat�iei 
î�n ochii publicului” (p. 64). Î�n concluzie, putem 
spune că o abordare plenară a unui curs 
de arta actorului ar trebui să implice toate 
componentele omului-actor, de la cele psihice 
la cele fizice, pentru a-i î�ngădui artistului să 
atingă cele mai î�nalte standarde. 

Atunci când studentul î�nt�elege rostul pe 
care î�l au exercit�iile pe care le parcurge î�n 
cadrul cursurilor de actorie, va putea să-s�i 
ofere libertatea interioară atât de necesară 
transformărilor exterioare nepremeditate.

Din punct de vedere psihologic, omul se 
găses�te î�n situat�ia de a juca jocuri mult mai 
des decât realizează că o face. Șimplul mers la 
cumpărături poate fi definit ca un joc, atunci 
când observăm că avem obiective s�i limite bine 
definite: o sumă de bani disponibilă, un loc 
specific unde se va petrece act�iunea, oameni care 
au responsabilitatea de a î�ndeplini diverse act�iuni 
î�n spat�iul dat, anumite limite de comportament, 
potrivite pentru situat�ia socială respectivă, noile 
reguli legate de igienă şi distanţare etc. Cu alte 
cuvinte, regulile sunt prezente peste tot î�n viet�ile 
noastre de zi cu zi, uneori chiar fără să ne dăm 
seama de acest lucru. 

După cum spune domnul Cojar (1999): 
„Teatrul și arta autentică a actorului sunt jocuri, 
la fel cum, în aceeași ordine de idei, văzute 
din același unghi, toate profesiile și funcțiile 
considerate onorabile sunt, de asemenea, jocuri, 
cu scopuri și reguli specifice.” (p. 74)

Regula este principiul călăuzitor î�ntr-un 
joc, fie el social, de improvizat�ie sau de cabană. 
Îar cu cât aceasta este mai strictă s�i creează 
mai multe limite, cu atât va fi nevoie de un grad 
mai ridicat de gândire creativă pentru a găsi 
solut�iile potrivite contextului dat.

Șe spune adesea că, atunci când se î�nvat�ă, 
nu există greșeli, doar șanse de a proba diverse 
experiențe, î�n limita unor reguli. Șă spunem î�n 
continuare că greșeala se referă la î�ncălcarea 
acestor reguli. Greșeala intent�ionată are o 
putere extraordinară de eliberare s�i poate ajuta 
la restabilirea echilibrului interior afectat de 
stresul emot�iilor distructive. Acesta reprezintă, 
de asemenea, un experiment î�n care î�ntrebarea 
este „Ce poate fi atât de rău?”, iar răspunsul, 
odată elucidat, poate anula gândurile negative, 
prin simplul fapt că experient�a temută a avut 
loc, iar efectele acesteia s-au consumat.

Î�n anul Î, semestrul Î, se pune accentul pe 
descoperirea firescului din comportamentul 
fiecărui student la actorie. Această etapă este 
esent�ială î�n antrenamentul studentului actor 
aflat la î�nceputul studiului deoarece î�l pune î�n 
contact cu propriile mecanisme interioare prin 
intermediul tuturor simt�urilor. Observarea s�i 
cons�tientizarea realităt�ii obiective reprezintă 
o bază solidă pentru exercit�iile care vor urma, 
acestea vizând dezvoltarea aptitudinilor fizice 
s�i psihice specifice artei actorului. Mai târziu, 
introducerea not�iunii de conflict va avea î�n 
vedere s�i stabilirea relat�iilor constructive cu 
partenerul, iar lucrul cu obiecte reale î�i va permite 
studentului să experimenteze s�i să-s�i exerseze 
abilităt�ile de observare s�i memorare, precum s�i 
să realizeze diferent�ele î�ntre mentalităt�ile Arăt 
(că fac) s�i Acționez (pur s�i simplu)1.
1  „Acţiune = energia eliberată î�n timp ce se lucrează 

la o problemă; problema, jocul, situaţia/piesa ce 
se petrece î�ntre actori.” (Viola Șpolin, Improvizaţie 
pentru teatru, trad. M. Beţiu, UNATC Press 2014,  
p. 134, cap. Termeni opuşi).
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Î�n continuare, urmează descrierea î�n detaliu 
a trei jocuri care se pot practica î�n etapele 
init�iale de lucru la cursul de arta actorului. Voi 
preciza atât obiectivul jocului, cât s�i indicat�iile 
pe care le poate face coordonatorul exercit�iilor, 
î�ndrumări care au rolul de a-l ghida pe cel care 
lucrează spre atingerea obiectivelor potrivite 
acestei faze de lucru. La finalul descrierii voi 
include s�i specificat�ii utile pentru adaptarea 
celor trei jocuri la mediul online. 

Des�i există o componentă fizică a 
următoarelor jocuri teatrale, este necesar de 
ment�ionat faptul că antrenamentul actorului 
nu se bazează niciodată doar pe fizicaţie. 
Gândurile care conectează fiint�a umană 
la ea î�nsăs�i s�i la mediul său î�nconjurător 
sunt î�ntotdeauna prezente s�i fluente, iar 
cons�tientizarea acestora este, de asemenea, 
unul dintre obiectivele studiului.

Echilibru-dezechilibru  
Unul dintre cele mai valoroase instrumente 

ale unui actor este corpul său fizic. Pentru a 
putea funct�iona creativ s�i a fi cât mai expresiv, 
este necesar ca nu doar procesele interioare, 
ci cele din exteriorul său să fie antrenate prin 
mijloacele cele mai potrivite. De aceea, este 
de dorit ca î�nceperea cursului de actorie să 
cuprindă o î�ncălzire a părt�ilor principale ale 
corpului, după care se poate trece la exercit�iile 
propriu-zise de Arta Actorului.
Descrierea jocului: pornind din pozit�ia 
neutră a corpului (picioarele la o distant�ă 
aproximativ egală cu cea dintre umeri s�i 
mâinile pe lângă corp), unul dintre picioare se 
va ridica î�n as�a fel î�ncât genunchiul s�i gamba 
să formeze un unghi de 90°. Șe ment�ine 
această pozit�ie câteva secunde, cons�tientizând 
părt�ile corpului indispensabil a fi î�ncordate 
s�i relaxându-le pe celelalte, eliminând astfel 
tensiunea inutilă ment�inerii pozit�iei. 

Punctul de concentrare se află î�n zona 
buricului, deci atent�ia este î�ndreptată î�n acest 
punct, de unde vor porni toate mis�cările 
care urmează. La indicat�ia coordonatorului, 
fiecare membru al grupului î�s� i va provoca 
dezechilibrul printr-o mis�care bruscă. Șe va 
căuta apoi restabilirea echilibrului, fără să se 
pună piciorul pe podea, eventual î�n altă pozit�ie 
decât cea init�ială.

Următoarea etapă a acestui exercit�iu 
presupune introducerea temelor cât mai 
variate, care să motiveze impulsul primit. Acest 
antrenament este premergător exercit�iilor 
de improvizat�ie, care se bazează î�ntotdeauna 
pe spontaneitate, intuit�ie s�i creativitate. 

Coordonatorul le va reaminti student�ilor, de 
câte ori va fi nevoie, să fie atent�i la felul î�n care 
percep diferent�ele î�ntre tipurile de impuls 
primite, î�n funct�ie de obiectele invizibile care 
î�i ating. De asemenea, este important ca fiecare 
să experimenteze individual cu diferite direct�ii 
din care pot veni obiectele invizibile care 
provoacă impulsurile, precum s�i cu diverse 
ritmuri ale mis�cării.
Punct de concentrare: pe concretizarea 
impulsului invizibil (lucrând cu impulsul, el 
devine real, credibil, vizibil, se actualizează). 

Îndicat�ii pe parcurs:
 • Î�ndreptat�i-vă atent�ia asupra punctului de 

concentrare!
 • Nu conducet�i mis�carea, lăsat�i-o să se 

î�ntâmple!
 • Ce observat�i când stat�i nemis�cat�i?
 • Ce mus�chi sunt î�ncordat�i î�n repaus?
 • Ce mus�chi sunt î�ncordat�i î�n mis�care? 

Conştientizaţi! Vizualizaţi!
 • Relaxat�i părt�ile corpului de care nu avet�i 

nevoie pentru a menţine poziţia!
 • Ce simt�it�i când vă loves�te un obiect mare, 

dar unul moale, dar unul mic etc.?
 • Ce at�i simt�it î�n momentul impactului, dar 

la 3 secunde după?
Obiective: Acest exercit�iu este o etapă 

î�n care studentul î�s� i poate î�ndrepta atent�ia 
asupra corpului său, static sau aflat î�n mis�care, 
cu scopul de a cons�tientiza s�i de a experimenta 
cu propriile abilităt�i fizice.

De asemenea, se poate face o paralelă 
î�ntre concentrarea necesară mis�cărilor dificile 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

73

(care provoacă dezechilibru sau î�ncordări ale 
mus�chilor cu ajutorul cărora se ment�ine o 
pozit�ie) s�i obt�inerea relaxării concomitente.

Din punctul de vedere al coordonatorului 
acestui exercit�iu, adaptarea la grup este 
foarte importantă. Ritmurile î�n care acesta va 
dicta aparit�ia impulsului destabilizator vor 
alterna, punând studentul î�n dificultatea de 
a-s�i folosi corpul pentru a găsi solut�ia necesară 
restabilirii echilibrului.

Adaptarea la mediul online
Având î�n vedere faptul că acest joc nu 

necesită materiale sau contact fizic î�ntre 
membrii grupului, el poate fi practicat s�i online, 
pe o platformă ca Zoom, Google Meet sau Șkype. 

Atent�ia coordonatorului poate fi distribuită 
î�ntre membrii grupului, cu toate că va necesita 
o putere de concentrare sporită, î�n funct�ie de 
calitatea echipamentelor tehnice utilizate de 
participant�ii la curs. 

Un avantaj al practicării acestei activităt�i 
teatrale online este acela că le permite tuturor 
student�ilor să experimenteze î�n limitele 
spat�iului de care dispun s�i să î�s� i ofere libertatea 
necesară lucrului individual.

Claritatea comunicării este un factor de 
care trebuie să se t�ină cont, mai ales î�n cazul 
activităt�ii online, iar coordonatorul are datoria 
de a observa s�i corecta eventualele neclarităt�i 
cu privire la tema dată.

Bila călătoare
Î�n cuvintele Violei Șpolin (2014), punctul 

de concentrare „este mingea cu care se joacă 
jocul, (...) el dă controlul, disciplina artistică 
î�n improvizat�ie unde, altfel, spiritul creator 
nedirect�ionat ar putea deveni o fort�ă mai curând 
distructivă decât stabilizatoare” (p. 70).

Vizualizarea este un instrument folosit 
adesea î�n antrenamentul actorului. Principiul 
stanislavskian de bază (Ce ar fi dacă...) se 
bazează î�n mod evident pe mobilitatea pe 
care o are creierul uman de a vedea un obiect, 
o persoană, un lucru sau o î�ntâmplare chiar 
s�i î�n absent�a acestora. Bila călătoare este 
un exercit�iu de vizualizare s�i de mis�care, 
care evident�iază mobilitatea punctului de 
concentrare s�i consolidează î�nt�elegerea 
studentului asupra important�ei acestei not�iuni.
Descrierea jocului: Acest joc poate urma 
exercit�iului descris mai sus, care pune accentul 
pe echilibrul s�i dezechilibrul fizic. Ștudent�ii vor 
fi ghidat�i să vizualizeze punctul de concentrare 
ca pe o minge luminoasă, care se mis�că dintr-o 
parte î�n alta a corpului. Mis�carea bilei determină 
s�i mis�carea fizică a corpului celui care lucrează. 
Este important să se cons�tientizeze diferent�a 
î�ntre a conduce cons�tient mis�carea fizică, din 
exterior, s�i mis�carea rezultată î�n urma gândului 
la mingea călătoare. Bila este cea care determină 
mis�carea fizică, pornind din interior.

După ce coordonatorul ment�ionează 
câteva locat�ii î�n care se mută bila călătoare, 
determinând mis�carea părt�ii respective a 
corpului (cotul stâng, genunchiul drept, 
cap, plexul solar etc.), student�ii vor fi lăsat�i 
câteva minute să experimenteze singuri cu 
vizualizarea punctului de concentrare. 

Ultima etapă a exercit�iului presupune 
trecerea bilei luminoase prin toate părt�ile 
corpului, pe rând, î�ncepând de la călcâie, î�n sus, 
spre genunchi, bazin, plex solar, piept, umeri, 
gât, cap, s�i coborând apoi din nou î�n plexul 
solar. Acolo, mingea se măres�te s�i devine din ce 
î�n ce mai luminoasă umplând î�ntregul corp cu 
lumină caldă. Șentimentul asociat cu această 
lumină este unul binefăcător, scopul căruia 
este de a relaxa s�i energiza.  
Punct de concentrare: pe cons�tientizarea 
s�i concretizarea punctului mobil.

Indicatii pe parcurs: 
 • Fit�i atent�i la punctul de concentrare!
 • Cons�tientizat�i partea corpului î�n care a 

ajuns obiectul!
 • Lăsat�i mingea să conducă mis�carea!
 • Nu vă grăbit�i, concentrat�i-vă atent�ia acolo 

unde este bila!
Obiective: Acest exercit�iu poate fi folosit î�n 
continuarea unei î�ncălziri fizice, atât pentru a 
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introduce not�iunea de punct de concentrare, 
cât s�i pentru a cons�tientiza grupele de mus�chi 
necesare diverselor mis�cări. Vizualizarea 
are rolul de a antrena gândirea creativă, iar 
impulsurile spontaneitatea.

Adaptarea la mediul online: 
Jocurile care se bazează pe explorarea 

mis�cării s�i a analizei simt�urilor se pot adapta 

destul de simplu pentru platforme online, mai 
ales î�n această etapă, î�n care accentul este 
pus deocamdată pe lucrul individual s�i nu pe 
relat�ionarea î�ntre parteneri, care va urma î�n 
etapele următoare.

Coordonatorul poate observa eventualele 
nepotriviri î�ntre regulile jocului s�i act�iunile 
student�ilor s�i, astfel, poate da indicat�iile î�n 
timp ce aces�tia act�ionează.

Observare-descriere-desen
De multe ori tindem să privim obiectele cu 

care suntem obis�nuit�i î�n viat�a de zi cu zi cu o 
oarecare superficialitate pe care o transferăm 
s�i la propria noastră fiint�ă. De aceea, acest 
exercit�iu, care pornes�te de la observare, are s�i 
rolul de a î�mbunătăt�i abilităt�ile de comunicare.
Descrierea jocului: Jocul î�ncepe cu alegerea 
unui obiect simplu, iar student�ii vor lucra pe 
rând, unul câte unul, vorbind î�n fat�a celorlalt�i. 
Prima etapă este descrierea cu voce tare a 
obiectului ales, fără a-l arăta celorlalt�i. Este 
important să se precizeze că această descriere 
nu este o prezentare pentru public, scopul ei 
fiind acela de a observa cât mai multe detalii 
reale. Î�n timpul descrierii obiectului, ceilalt�i 
student�i desenează pe o foaie de hârtie tot ceea 
ce aud, î�ncercând să se apropie cât mai mult de 
imaginea pe care au obt�inut-o despre obiectul 
descris. La sfârs�itul descrierii, cel care a vorbit 
analizează toate desenele s�i î�l precizează pe cel 
care se apropie cel mai mult de realitate. Apoi le 
arată s�i celorlalt�i obiectul descris.

O altă variantă a acestui exercit�iu î�ncepe 
cu alegerea unuia dintre colegi pentru a fi 
descris. Ștudent�ii vor lucra doi câte doi (nu 
neapărat cu partenerul ales pentru descriere). 
Unul dintre cei doi va descrie, iar celălalt va 
desena ce aude. Practicarea acestui exercit�iu 
va crea necesitatea de a comunica identitatea 
colegului ales î�n as�a fel î�ncât acesta să poată fi 
identificat cu us�urint�ă î�n desenul final.

Punct de concentrare:
Cel care descrie se va concentra pe 

acuratet�ea s� i obiectivitatea descrierii pe care 
o face.

Cei care desenează vor fi atent�i la toate 
detaliile auzite s�i la reproducerea cât mai 
exactă a obiectului descris.
Indicaţii pe parcurs:

 • Observă toate detaliile, fii specific!
 • Nu uita că nu descrii pentru public!
 • Elimină comentariile irelevante!

Obiective: Jocul le poate oferi student�ilor 
ocazia de a-s�i utiliza abilităt�ile de observare, 
comunicare, precum s�i cons�tientizarea 
eventualelor bariere care se pot nas�te î�n timpul 
comunicării verbale directe. De asemenea, 
aces�tia vor deveni cons�tient�i de felul î�n care 
sunt perceput�i din afară atunci când î�ncearcă 
să transmită ideile sau gândurile interioare.

Este posibil ca unii dintre cei care lucrează 
să î�nceapă jocul cu anumite preconcept�ii, având 
ocazia de a le modifica pe parcurs. Us�urint�a cu 
care student�ii vor produce această schimbare 
depinde de flexibilitatea gândirii fiecăruia, 
iar parcurgând acest exercit�iu, fiecare poate 
realiza care î�i sunt limitele s�i le poate depăs�i.

Acest joc teatral este unul care evident�iază 
important�a lucrului î�n echipă, necesar î�n 
majoritatea activităt�ilor teatrale s�i se poate 
folosi î�mpreună cu alte exercit�ii de observare, 
cum ar fi Metamorfoza obiectului, Diferent�e 
(Darie et al., 2016, p. 27) sau Colegul meu 
(Darie et al., 2016, p. 26).
Adaptarea la mediul online: Varianta 
online a acestui joc teatral este ofertantă 
datorită faptului că unele platforme online, 
cum ar fi Zoom, pot î�mpărt�i grupul î�n camere 
separate de restul. Astfel, eliminând publicul, 
concentrarea se poate produce mai eficient, 
facilitând comunicarea.
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Discut�iile de la sfârs�itul fiecărui atelier 
sunt importante pentru ca cei care au 
parcurs jocurile să î�s� i poată pune câteva 
î�ntrebări esent�iale pentru a î�nt�elege scopurile 
exercit�iilor s�i aplicabilitatea acestora î�n cadrul 
etapelor de mai târziu. Îmaginile care se nasc 
pe tot parcursul exercit�iilor vor evident�ia 

individualitatea s�i originalitatea gândirii 
fiecăruia dintre participant�i. Este, de asemenea, 
indicat ca student�ii să fie cons�tient�i de react�iile 
lor organice, acelea care se î�ntâmplă spontan 
s�i firesc, s�i să poată renunt�a la tendint�a de a le 
arăta î�ntr-un mod demonstrativ. 
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Jocurile teatrale şi improvizaţia scenică. 
Oglindirea devenirii prin joc: copil versus actor
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Abstract: Once a child is born, he starts to play. It is his way 
to discover the world and eventually himself. Across time 
and cultures, the becoming of the human individual follows 
the same pattern. Research has shown that games are 
significant to this process. By experiencing his environment 
playfully, both on his own and through interpersonal 
engagement, the child acquires valuable information that 
shape his development as a person and his view of the world. 
Also, this phase works as a training period for the adult life 
to come. By comparison, the becoming of the actor follows 
the same stages as the playing child, thus making theatre 
games essential in the study of Acting.

Keywords: theatre games, play, game, childhood learning 
through games, theatre learning through games, abilities, 
competencies.

Joc, jocuri – substantiv neutru, din 
latinescul jocus = glumă1. DEX ‘09 conferă 
acestui cuvânt opt sensuri distincte: 
act�iunea copiilor de a (se) juca s� i rezultatul 
aferent, distract�ie, competit�ie sportivă, 
precum s� i specificităt�i î�n domeniul tehnicii 
s� i al s�tiintelor, î�n dans, muzică s� i teatru. Î�n 
ciuda acestei diversităt�i, nucleul semnatic 
al cuvântului este comun s� i identificabil î�n 
oricare dintre contexte. Ș� i asta pentru că 
jocul este universal, considerat a fi chiar „mai 
vechi decât cultura, pentru că not�iunea de 
cultură, oricât de incomplet ar fi ea definită, 
presupune î�n orice caz o societate omenească, 
iar animalele nu l-au as�teptat pe om ca să le 
î�nvet�e să se joace” (Huizinga, 2018, p. 39). 
As�adar, această manifestare creează punt�i de 
legătură puternice s� i incontestabile. Î�l î�ntâlnim 
deopotrivă la oameni s� i animale, sub forme 
care comportă asemănări flagrante până 

1 cf. https://dexonline.ro/definitie/joc

la un anumit punct al dezvoltării (Chateau, 
1970, pp. 9-11, 108). Din perspectivă 
antropologică, se poate identifica genealogia 
unor jocuri specifice, concluziile reliefând nu 
numai tendint�e fundamentale comune ale 
naturii umane, ci chiar similitudini majore 
î�ntre jocurile tradit�ionale ale unor populat�ii 
distincte2. Nu î�n ultimul rând, jocul este 
principalul mijloc de devenire a individului s� i 
principala verigă de legătură î�ntre diferitele 
vârste ale omului.

De cele mai multe ori, jocul este 
asociat cu perioada copilăriei deoarece 
aceasta constituie principala modalitate 
de cunoas�tere s� i explorare a lumii. Jocul se 
nas�te spontan î�ncă din primele luni de viat�ă 

2 „Nimic nu face pe un european să simtă mai bine 
î�nrudirea sa cu cafrii* decât observarea jocurilor 
practicate de copiii lor. [...] Aproape toate jocurile pe 
care le practicăm î�n Europa s�i care nu cer un aparat 
special sunt cunoscute de cafri.” (Yrjö Hirn, Les jeux 
d’enfants, Editura Ștock, 1943, p. 5) – idem, pp. 180-181
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sub forma unor simple exercit�ii funct�ionale 
(Chateau, 1970, p. 12). Datul din picioare s� i 
din mâini, gângurelile, apucarea obiectelor 
sau lovirea nu sunt doar nis�te gesturi lipsite 
de sens, ci fazele incipiente ale unor act�iuni 
autonome mai complexe care vor apărea 
ulterior, cum sunt mersul s� i vorbitul. Î�ncă de la 
î�nceput, jocul î�s� i dovedes�te rolul de exercit�iu 
pregătitor, nu numai al funct�iilor fiziologice, 
cât s� i al celor psihice. Odată cu dezvoltarea 
cerebrală s� i dobândirea capacităt�ii de 
reprezentare, copilul î�ncepe să construiască, 
să imite s� i să se plaseze cons�tient î�n mijlocul 
activităt�ii ludice: „Dacă la î�nceput era 
interesant rezultatul, plăcerea senzorială era 
cea care comanda gestul, acum, dimpotrivă, 
plăcerea senzorială face loc plăcerii efectuării 
actului. [...] Ceea ce place copilului este 
mai put�in rezultatul î�n sine, cât faptul că el 
a produs acest rezultat.” (Chateau, 1970,  
pp. 15-16) Din acest punct se poate observa 
una dintre cele mai interesante funct�ii ale 
jocului, pe care o identificăm inclusiv la vârsta 
adultă: afirmarea Eului. 

Un aspect important s� i deloc de neglijat 
este faptul că un copil nu doar cres�te, ci se 
dezvoltă, iar jocul este principalul mijloc prin 
care el „dobândes�te mai î�ntâi acea autonomie, 
acea personalitate s� i chiar acele scheme 
practice pe care le va necesita activitatea lui 
de adult” (Chateau, 1970, p. 23). Mediul î�n 
care are loc această dezvoltare, activităt�ile 
la care este expus s� i experient�ele pe care le 
dobândes�te î�n această perioadă sunt cruciale 
pentru formarea lui ca individ. Î�ncepând cu 
jocurile de imitat�ie, copilul nu reproduce doar 
forme comportamentale, ci asimilează, î�n 
mod incons�tient, informat�ii legate de cont�inut 
pe baza cărora î�s� i va construi ulterior modelul 
personal al lumii exterioare (O’Connor 

s� i Șeymour, 2019, p. 30).. Fazei init�iale de 
observare î�i urmează cea a reproducerii, 
copilul „exersând î�n planul imaginar o posibilă 
realizare concretă. Lumea jocului este deci 
o anticipare a lumii preocupărilor serioase” 
(Chateau, 1970, p. 23). Jocul este aşadar un 
antrenament.  

Este interesant de analizat î�n acest punct 
diferent�a dintre joc s� i joacă, două not�iuni ale 
căror sfere semantice „nici nu se confundă 
total, nici nu se exclud total, ci au o zonă, 
destul de importantă, de suprapunere” 
(Radian î�n Huizinga, 1970, p. 30). Mai mult, 
s-a observat că î�n majoritatea limbilor există 
cuvinte specifice, cu sensuri distincte: play – 
game (eng.), s� i care uneori au acelas� i nucleu: 
gioco – gioca (it.), spielen – spiel (ger.). Ambele 
generează o suspendare a realităt�ii, o evadare 
î�ntr-un univers specific ludicului s� i ambele au 
ca rezultat un tip de satisfact�ie care reprezintă 
aparent principalul motiv al participării. 
Î�nsă joaca este arbitrată, orientată către 
amuzamentul imediat, î�n timp ce jocul este 
serios, implică reguli uneori foarte stricte 
s� i presupune efort din partea celui care î�l 
practică. Ș� i totus� i, î�n ciuda acestor aparente 
rigidităt�i, jocul este cel pe care î�l î�ntâlnim cel 
mai frecvent la copii, odată depăs�ită prima 
fază a dezvoltării sale (0-3 ani). Î�n cazul 
jocului de-a familia, de exemplu, copilul este 
cons�tient că „joacă” rolul adultului î�n lumea 
sa ludică restrânsă, des� i se lasă complet 
absorbit de aceasta. Șatisfact�ia pe care o 
resimte este aceea de exersare a rolurilor, de 
aplicare î�n planul imaginar a observat�iilor 
sale despre mediul său î�nconjurător î�ntr-o 
manieră autonomă. Șeriozitatea se manifestă 
prin convingerea cu care se implică î�n joc, 
participând total la situat�ia creată, fizic s� i 
afectiv. Mai mult, universul său comportă 
metamorfoze ale realităt�ii, astfel că semne 
convent�ionale (un pix, o es�arfă, o linie, un 
cub etc.) sunt transformate prin intermediul 
imaginat�iei s� i apoi sunt percepute de către 
copilul-jucător drept reprezentări specifice 
ale spat�iului ludic. Afinitatea copilului pentru 
respectarea regulilor î�n joc denotă, pe de o 
parte, nevoia unui cadru determinat pentru a 
se putea manifesta liber s� i, pe de altă parte, 
î�nclinat�ia pentru ordine. 

Ș� i totus� i, ne punem î�ntrebarea: cum se 
explică adoptarea entuziastă de către copil a 
unui sistem atât de complex s� i rigid s� i care 
pare să facă parte mai degrabă din universul 
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celor maturi? Observarea acestor tendint�e 
duce către o idee esent�ială: „copilul nu are un 
vis mai mare decât acela de a deveni adult. 
Jocul copilului, ca s� i î�ntreaga sa activitate, 
sunt dominate de marea umbră a celui mai 
mare” (Chateau, 1970, p. 46). Această figură 
este reprezentată init�ial de adult�ii din mediul 
familial s� i ulterior de membrii mai î�n vârstă 
din grupurile la care vor adera (prieteni 
de joacă, colegi de s�coală etc.). Perioada 
jocurilor colective va reprezenta pentru copil 
oportunitatea de a-s� i dezvolta abilităt�ile 
sociale s� i de organizare, capacitatea de 
comunicare, colaborare s� i cooperare, precum 
s� i cadrul de a testa pe efectele impulsurilor 
afective. Ultima fază este adolescent�a î�n 
care tânărul î�ncepe să chestioneze î�ntregul 
sistem de reguli (articulate acum sub formă 
de principii, valori s� i norme sociale) la care 
s-a raportat pe parcursul dezvoltării sale, 
î�n î�ncercarea de a definitiva acest proces 
de devenire din copil î�n adult. As�adar, 
antrenamentul pe care î�l realizează copilul 
prin joc, având î�n permanent�ă dorint�a de a-s� i 
afirma Eul, respectând regulile care î�i creează 
stabilitate s� i familiaritate pentru ca ulterior 
să se răzvrătească î�mpotriva lor, reprezintă 
munca pe care o face copilul cu sine î�nsus� i î�n 
procesul devenirii sale ca individ.   

Odată cu atingerea vârstei adulte, cel mai 
adesea funct�ia jocului se modifică, păstrându-s�i 
î�nsă caracteristica intrinsecă: dimensiunea 
distractivă. Destinderea prin joc se realizează 
tot printr-o suspendare a realităt�ii, dar cel 
mai adesea nu din curiozitate, ci din nevoia 
de evadare din rutina cotidiană. Când se 
î�ntâmplă totus� i ca jocul să fie mai animat, 
atunci el î�nglobează caracterul competitiv s� i 
nevoia adultului de a-s� i dovedi superioritatea. 
Aceasta este calea prin care se ajunge să se 
dezvolte, la nivel profesionist, sportul.  

La celălalt capăt al spectrului, privind 
din punct de vedere cultural s� i antropologic, 
istoricul, profesorul s� i filosoful olandez Johan 
Huizinga (1970) afirma, observând tradit�iile 
s� i ritualurile diverselor popoare, că „civilizat�ia 
umană se nas�te s� i se dezvoltă î�n joc s� i ca 

joc” (p. 35): „Comunitatea arhaică se joacă, 
as�a cum se joacă s� i copiii s� i cum se joacă s� i 
animalele. Această joacă este din capul locului 
plină de elemente proprii jocului: ordine, 
î�ncordare, mis�care, solemnitate, î�ncântare. 
Abia î�ntr-o fază mai târzie a societăt�ii, acest 
joc ajunge să fie legat de ideea că î�n el este 
exprimat ceva: o reprezentare a viet�ii. Ceea 
ce cândva a fost joc mut î�mbracă acum formă 
poetică. Șentimentul că omul face parte din 
cosmos î�s� i găses�te prima sa expresie, cea mai 
î�naltă, cu adevărat sacră, în forma s� i în funct�ia 
jocului, care este o calitate autonomă. Î�n joc 
se adaugă treptat semnificat�ia unui act sacru. 
Cultul, cea mai î�naltă s� i sfântă seriozitate, 
se altoies�te pe joc. Jocul î�n sine a fost î�nsă 
primar.” (p. 62). Acesta este punctul î�n care 
capacitatea noastră de cunoas�tere rat�ională 
s� i analitică î�ntâmpină dificultăt�i î�n a pătrunde 
mai adânc î�n profunzimea subiectului. Î�n 
economia temei alese, acest lucru î�nsă nu este 
imperios necesar.

Analiza mai amănunt�ită î�n lucrarea de 
fat�ă a not�iunii joc are ca scop evident�ierea 
faptului că procesul de dezvoltare al copilului 
este extrem de asemănător, dacă nu identic, cu 
cel al actorului. Dacă jocul infantil are un rol 
esent�ial s� i este principalul mijloc de devenire 
al individului, acelas� i lucru se î�ntâmplă de 
fapt s� i î�n domeniul artelor. 

Î�n centrul manifestărilor culturale s� i 
artistice se află î�ntotdeauna s� i dintotdeauna 
omul, î�ntr-un mod de expresie care reflectă 
realitatea epocii. Îstoria civilizat�iei este 
fascinantă din acest punct de vedere, cu 
precădere î�n privint�a actorului. Jocul a fost 
mereu principala sursă s� i mijloc de afirmare 
s� i dezvoltare a creat�iilor teatrale, fie că vorbim 
de tragedia antică, farsele atelane, comediile 
Renas�terii, spectacolele epocii clasicismului 
sau ale celei moderne. Nevoia creatoare a 
omului de a se exprima pe sine s-a născut 
din joc, formulând s� i reformulând reguli s� i 
cadre care să-i permită manifestarea liberă s� i 
autentică (Banu s� i Tonitza-Îordache, 1975).

Șpre deosebire de muzică sau artele 
plastice, instrumentul s� i obiectul creat�iei 
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actorului este nu numai propriul corp 
schematic, ci î�ntreaga lui fiint�ă, cu gânduri, 
trăiri, amintiri proprii. De aceea, „munca de 
formare a acestuia a fost î�ntotdeauna dificilă. 
Î�n primul rând pentru că actorul trebuie să 
se cunoască mai î�ntâi pe sine, ca unitate bio-
psiho-socială capabilă de performanţe, iar 
mai apoi, acesta trebuie să cunoască î�ntr-un 
mod specific, realitatea î�nconjurătoare sub 
aspectele ei cele mai diferite” (Darie, 2015, 
p. 7).

As�adar, primul pas pe care trebuie să î�l 
facă viitorul actor este să accepte că drumul 
lui, asemenea unui copil, trebuie să î�nceapă 
de la 0. Ceea ce nu e us�or, as�a cum observă 
chiar cadrele didactice: „Î�nceputul este 
î�ntotdeauna bulversant! Cu atât mai mult 
pentru un student la Arta Actorului care vine 
cu un generos «bagaj» de idei preconcepute. 
Fie a fost membru activ î�n trupa liceului, fie a 
făcut cursuri «de pregătire» pentru admitere, 
fie... a fost doar un visător la gloria scenei sau 
a marelui ecran. Cu sigurant�ă a adunat păreri, 
opinii, tehnici, metode, care mai de care mai 
complexe s� i... crede el, benefice” (Darie, 2015, 
p. 14). „Unii dintre tinerii viitori artis�ti cred că 
s�coala de actorie e un fel de rampă de lansare 
către minunata lume a vedetelor sau a lumii 
filmului sau a artei scenice. Deja se visează 
un mic DiCaprio Leonardo sau Ștreep Merryl. 
Pentru majoritatea dintre ei este un adevărat 
s�oc atunci când văd că î�n primele luni din 
procesul devenirii unui viitor actor nu e nici 
vorbă de texte, iar tot ce se î�ntâmplă pare 
că nu are nicio legătură cu arta actorului.” 
(Gî�lea, 2017, p. 17) Odată depăs�ită această 
etapă, lucrurile se desfăs�oară î�n oglindă cu 
dezvoltarea unui copil, iar cea mai potrivită 
modalitate de studiu este cea realizată prin 
intermediul jocului. 

Premisa este simplă: „Oricine poate juca. 
Oricine poate improviza. Oricine vrea poate 
juca teatru şi poate î�nvăţa să devină «apt 
pentru scenă». Î�nvăţăm din experienţă şi 
prin experimentare şi nimeni nu î�nvaţă pe 
nimeni nimic. [...] Experimentare î�nseamnă 
pătrundere î�n mediul î�nconjurător, implicare 

(relaţionare) organică totală î�n el. Împlicare 
la toate nivelurile: intelectual, fizic şi intuitiv.” 
(Șpolin, 2008, p. 49) As�adar, studentul este 
invitat să observe, să redescopere lumea 
dintr-o perspectivă nouă, proaspătă, să fie 
atent la detalii s� i să fie specific î�n exprimare, 
evitând generalităt�ile, folosindu-s� i toate cele 
s�ase simt�uri [se include aici intuit�ia, î�ntrucât 
s� i aceasta este o modalitate de cunoas� tere 
(Șpolin, 2008, p. 32)]. Urmează etapa de  
(re)descoperire s� i (re)cunoas� tere, a sinelui s� i 
a celuilalt, deci o plasare a propriei persoane 
î�n centrul procesului de observare. Din acest 
moment, studentul se expune cons�tient unei 
reconfigurări esent�iale pentru devenirea 
sa, î�ntrucât „Arta Actorului este un mod de 
a gândi” s� i presupune „un mecanism logic 
specific” (Cojar, 1998, p. 39). Asemenea 
unui copil, viitorul actor î�s� i dezvoltă, de data 
aceasta cons� tient, o perspectivă unică prin 
care vede s� i decodifică mediul î�nconjurător. 
Î�n funct�ie de aceasta, urmează etapa de 
antrenament a mijloacelor de operare î�n 
interiorul acestei lumi, care vor deveni mai 
târziu competent�ele s� i abilităt�ile necesare 
unui profesionist al scenei pentru asumarea 
s� i realizarea unui rol. 

As�adar, traseul este clar, descris s�i î�n 
Programa analitică a cursului de Arta Actorului: 
„[actorul] trebuie să cunoască, î�ntr-un mod 
specific, realitatea î�nconjurătoare sub aspec-
tele ei cele mai diferite. Numai î�n acest fel 
posibilitatea de a recompune realitatea î�n 
universul scenei se poate realiza. [...] Fiind 
vorba despre personalităţi unice (aflate î�n plin 
proces de formare), despre fiinţe creatoare 
(ce î�şi descoperă acum proprilei valenţe), 
cu profunzimi nebănuite (ce cunosc lumea 
şi se autocunosc cu frenezia î�nceputului de 
drum), orice «impunere» fără justificare, 
fără explicaţie şi fără substrat motivat�ional 
credibil poate deveni generatoare de blocaje 
puternice. Cursul de arta actorului are, de 
aceea, două componente absolut necesare: 
teoretică şi practică. [...] Abordarea practică 
va porni de la principiul pedagogic esenţial: 
de la simplu la complex şi va urmări drumul 
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cunoaşterii şi autocunoaşterii prin sistemul 
Jocului. Făcându-se diferenţa dintre «joc» 
şi «joacă» şi stabilind faptul că «jocul» 
presupune reguli foarte stricte, studentul 
va fi invitat să descopere, î�ntr-o atmosferă 
de concurenţă benefică, faptul că fiecare joc, 
indiferent de dificultatea pe care o prezintă, 
are o foarte mare reprezentare î�n arta şi 
creaţia scenică.”31 Î�n aceeas� i ordine de idei, 
văzută din acelas� i unghi, devenirea actorului 
oglindes�te devenirea individului, urmându-se 
etapele de dezvoltare ale copilului, prin joc.  

Ș� i totus� i, oricât de clar ar fi traseul, oricât 
de mare entuziasmul, se î�ntâmplă uneori 
ca viat�a să intervină î�n realizarea planului 
propus. Trăim un moment istoric care ne-a 
fort�at pe tot�i să ne adaptăm extrem de rapid 
unor realităt�i distopice. Pandemia mondială 
generată de răspândirea coronavirusului 
ȘARȘ-CoV- 2 a dus î�ncă din luna martie a acestui 
an la î�nchiderea unităt�ilor de î�nvăt�ământ s� i 
continuarea procesului educat�ional î�n mediul 
online, lucru care, î�n ciuda eforturilor UNATC, 
nu a putut fi evitat nici î�n această toamnă. După 
deschiderea anului universitar 2021-2020, 
î�ntr-o atmosferă de sărbătoare prilejuită 
de aniversarea a 70 de ani de la î�nfiint�area 
Universităt�ii, student�ii din anul Î s-au bucurat 
doar de un curs de Arta Actorului î�nainte să 
intre î�n carantina, ca măsură de precaut�ie, 
î�n urma depistării unui caz de COVÎD- 19. 
Dezamăgirea s� i frustrarea s-au resimt�it la 
toate nivelurile, î�nsă atitudinea constructivă a 
primat, astfel că, din nou, activitatea didactică 
s-a adaptat la mediu online. Fără să fie î�n 
vreun fel negată important�a covârs� itoare pe 
care o au prezent�a reală s� i contactul fizic î�n 
jocurile teatrale, atelierele de Arta Actorului 
s-au concentrat pe variante reconfigurate 
î�ntr-un mod eficient s� i relevant, care să 
păstreze calitatea de exercit�ii ale unor abilităt�i 
specifice. 

Primele săptămâni se suprapun perioadei 
de acomodare. Șe stabilesc reguli s�i limite, se 
formulează primele principii s�i cuvinte-cheie s�i 
se fac primele referint�e bibliografice. Accentul 

3 Programa cursului de Arta Actorului, UNATC, pp. 1-2

î�n jocuri se pune pe observare s�i cunoas�tere, 
pe coeziunea grupului, pe dezvoltarea atent�iei, 
a imaginat�iei s�i a concentrării, păstrând o 
atmosferă de bună-dispozit�ie. Un joc care 
antrenează aceste abilităt�i este Poveste 
cu acțiuni. Conducătorul de joc stabiles�te 
î�mpreună cu student�ii cinci cuvinte distincte 
s� i asociază fiecăruia un gest sau o mis�care. 
Grupul pornes�te apoi î�n mers aleatoriu 
(mis�care browniană), iar conducătorul de 
joc improvizează o poveste. De fiecare dată 
când foloses�te unul dintre cuvintele stabilite, 
jucătorii trebuie să facă gestul sau mis�carea 
corespunzătoare. După ce jocul capătă ritm 
s� i fluiditate, conducătorul î�l poate desemna 
pe unul dintre jucători să preia rolul de 
povestitor. Exercit�iul se î�ncheie după ce tot�i 
jucătorii au contribuit la realizarea poves�tii 
s� i se stabiles�te de comun acord un titlu. 
Î�n varianta online, se renunt�ă la mis�carea 
browniană, student�ii rămânând î�n picioare î�n 
dreptul camerei. 

Î�n următoarele două săptămâni se 
introduc not�iuni mai complexe care t�in de 
Arta Actorului (Î. Cojar, K. Ștanislavski etc.), 
iar exercit�iile sunt alese î�n concordant�ă 
cu acestea. Î�ncepe antrenarea modului 
specific de gândire al actorului prin jocuri de 
cunoas�tere s� i autocunoas�tere, de imaginat�ie 
s� i de empatie. Exercit�iul Adevăr/Minciună 
presupune ca jucătorii să se gândească la 
două poves�ti care să-i aibă î�n rolul principal, 
una adevărată s� i cealaltă inventată. Pe rând, 
fiecare alege să î�mpărtăs�ească cu grupul 
una dintre poves�ti, fără să spună care dintre 
ele. La final, membrii grupului ghicesc dacă 
î�ntâmplarea povestită a fost reală sau nu. Î�n 
cadrul sesiunii de feedback, student�ii î�nt�eleg 
că scopul jocului nu este acela de a păcăli, 
ci de a fi credibili, lucru care nu se î�ntâmplă 
decât dacă ei î�ns� is� i cred î�n povestea pe 
care o spun, fie ea s� i inventată. Des� i bariera 
tehnologică poate fi uneori un impediment 
î�n interpretarea semnelor comportamentale, 
acest joc poate fi realizat s� i î�n mediul online 
fără prea multe rezerve î�ntrucât intuit�ia 
student�ilor funct�ionează cu succes.  
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Î�n ultimele săptămâni dedicate jocurilor 
teatrale se abordează cu mai mare precizie 
not�iuni legate de improvizat�ie. Ștudent�ii 
î�nvat�ă să recunoască s� i să construiască o 
situat�ie, un conflict. Evaluările jocurilor sunt 
mai put�in subiective s�i urmăresc clar Punctele 
de concentrare. Șe continuă antrenamentul 
imaginat�iei s� i lucrul cu obiectul, un astfel 
de exercit�iu fiind Metamorfoza. Ștudent�ii au 
fiecare la î�ndemână un sul de hârtie igienică. 
Pe rând, fiecare trebuie să folosească acest 
obiect î�n alt mod, schimbându-i astfel 
identitatea. Odată ce metamorfoza este 
completă s� i grupul î�nt�elege care este noua 
funct�ie a obiectului, unul dintre student�i 
î�ntreabă: „Pot�i să-mi dai x?” Dacă obiectul 
este identificat corect, atunci el î�l „pasează”, 
iar noul jucător trebuie să î�l folosească î�n 
acelas� i scop s� i abia apoi să î�l transforme 
din nou. Î�n mod normal, student�ii folosesc 
un singur obiect pe care î�l dau de la unul la 
celălalt. Varianta online dezvoltată pentru 
acest exercit�iu se poate face cu ingeniozitate 
prin realizarea efectului „pasării” prin ecran.

Trecerea de la pozit�ia de actor la cea de 
observator poate fi stranie s� i inconfortabilă 
datorită obis�nuint�ei de a fi mereu implicat 
î�n mod direct s� i activ. Devine î�nsă foarte 
interesantă atunci când este dublată de un 
scop, un Punct de concentrare nou pe care 
î�l are viitorul pedagog. Având acest filtru, 
obiectivizarea î�n raport cu atelierele de Arta 
Actorului duce la un alt tip de î�nt�elegere, axată 
pe analiza procesului creativ. Î�n calitate de 
student la Masteratul de Pedagogie Teatrală, 
cercetarea se concentrează pe metodele de 
predare, exersarea rolului de coordonator 
de joc s� i pătrunderea, de data aceasta cu 
maturitate, î�n universul studentului. 

Fiind la î�nceput de drum, este curios 
de văzut care sunt as�teptările lor legate de 
profesia pe care s� i-au ales-o. La î�ntrebarea 
Ce înseamnă un actor valoros? răspunsurile 
student�ilor au creat portretul-robot al unui 
artist ideal: un om desăvârs� it, cult, inteligent, 
preocupat de cunoas�tere s� i autocunoas�tere, 
disciplinat, creativ, vulnerabil, versatil, 

carismatic, pasionat, adaptabil, empatic, 
original, experimentat. Înteresant a fost 
că student�ii au dat generozităt�ii, o altă 
caracteristică des ment�ionată, valent�a 
mentoratului, pozit�ionându-se, asemenea 
copilului, î�n „umbra celui mai mare” 
(Chateau, 1970, p. 46), fapt care î�ntăres�te 
paralela sust�inută î�ntre devenirea copilului s� i 
devenirea studentului-actor. 

Ștudiile din domeniul pedagogiei sust�in 
că peste 50% din meseriile pe care le vor 
avea copiii care intră acum î�n sistemul de 
î�nvăt�ământ nici n-au fost î�ncă inventate4.2 Cu 
atât mai mult ne dăm seama că accentul î�n 
dezvoltarea lor trebuie pus pe antrenamentul 
abilităt�ilor s� i competent�elor cu care ei să 
poată opera î�n mod flexibil s� i autonom. Mai 
mult î�nsă, „perioada infantilă a viet�ii umane 
– atât de prelungită s� i având valoare de fază 
preparatoare a dezvoltării – î�s� i pune pecetea 
pe î�ntreaga existent�ă a individului” (Gabriel 
Liiceanu î�n Huizinga, 1970, p. 9). Acelas� i 
lucru este valabil s� i pentru viitorii actori, iar 
cheia devenirii lor stă î�n joc. Î�nt�elegerea î�n 
profunzime a etapelor dezvoltării lor este 
esent�ială pentru generarea unui spat�iu liber 
de experimentare, căci „experimentarea ne dă 
conştiinţa identităţii, [iar] exprimarea acestei 
identităţi este fundamentală pentru expresia 
teatrală.”53

4 cf. curs Pedagogie Generală sust�inut de prof. dr. 
Îon-Ovidiu Pânis�oară î�n cadrul Masteratului de 
Pedagogie Teatrală, anul Î

5 cf. Mihaela Bet�iu
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Abstract: Many of the fundamental Performing Arts 
principles can be discovered while playing theater games. 
They are a key point in helping a first-year student enhance 
his natural abilities. Not only that, but theater games also 
lead to a higher individual and group performance. Both 
of these elements are of great importance when it comes 
to becoming a professional actor. The article points out 
key aspects such as „process, not success”, me in the given 
circumstances, the relationship with the scene partner, 
organicity and so forth. Several quotes from Viola Spolin 
and Ion Cojar are mentioned in order to support the 
analysis. At the very end there are 3 theater games (which 
are presented from the point of view of the facilitator) 
in order to exemplify the fundamental Performing Arts 
principles. 

Keywords: theatre games, acting, abilities, development, Viola Spolin, Ion Cojar.

„Teatrul s�i arta autentică a actorului sunt 
jocuri, la fel cum […] toate profesiile s�i funct�iile 
onorabile sunt, de asemenea, jocuri, cu scopuri 
s�i reguli specifice.

Toate profesiile au la origine convent�ii 
care se obiectivizează prin subiect�ii «jucători» 
î�n măsura î�n care sunt î�ndeplinite condit�iile, 
regulile s�i scopurile finale s�i reus�esc 
performant�e specifice. Cel mai sobru magistrat, 
chirurg, î�nalt prelat sau dregător joacă un 
joc, pentru cunoas�terea regulilor căruia se 
instruies�te ani de zile s�i pe care î�l joacă cu mai 
mult sau mai put�in talent s�i succes.” (Cojar, 
1998, pp. 74-75). 

Ștudentul trebuie să fie la fel de organic pe 
scenă cum este s�i î�n realitate; autenticitatea din 
viat�a de zi cu zi trebuie să transpară s�i î�n fat�a 
unui public. Un prim pas î�n această direct�ie 
î�l reprezintă jocurile teatrale, o manieră de 
experimentare care, prin interact�iunea cu 
membrii colectivului, conduce la descoperirea 

propriei persoane. Î�n acest fel este pus î�n 
valoare potent�ialul individual s�i se formează 
noi deprinderi. Vorbim de un cadru î�n care, 
pentru a î�nvăt�a, studentul trebuie să se 
implice nu numai intelectual s�i fizic, ci s�i 
intuitiv. Această implicare totală va da nas�tere 
inventivităt�ii, î�ntrucât modul de a atinge scopul 
jocului este la alegerea lui (atâta vreme cât 
sunt respectate î�ngrădirile dictate de regulile 
jocului). Făcute î�n mod repetat s�i la un nivel 
de dificultate din ce î�n ce mai ridicat, jocurile 
teatrale aduc beneficii care devin sesizabile s�i 
greu de contestat după o perioadă mai lungă. 
Șporirea acuităt�ii simt�urilor constituie o primă 
treaptă î�n vederea trecerii de la statutul de 
actor amator la cel de actor profesionist.

Exercit�ii precum Palmă la comun – î�n care 
tot�i membrii grupului trebuie să bată din palme 
simultan, sau cele cu sticle ori bet�e – când, 
as�ezat�i î�n cerc s�i asigurându-se că au acelas�i ritm, 
student�ii pasează obiectul colegului din stânga 
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s�i î�l preiau pe cel al colegului din dreapta (s�i 
viceversa) – au î�n vedere î�mbunătăt�irea gradului 
de sincronizare la nivelul grupului. Găsirea 
partenerului î�n sala de curs cu ochii î�nchis�i 
ajută la orientarea î�n spat�iu s�i la reactivarea s�i 
dezvoltarea simt�urilor. Abilităt�ile fizice sunt, la 
rândul lor, un aspect important, iar exercit�ii ca 
Aye aye, captain! s�i Căluții, î�n care participant�ii 
î�ndeplinesc comenzile date de cel care conduce, 
î�i ment�in î�ntr-o bună formă fizică s�i cres�te 
rapiditatea cu care î�ndeplinesc o sarcină. 
As�ezarea scaunelor pe semicerc, la distant�e 
egale, fără a vorbi, fără a face zgomot s�i, totodată, 
cu o limită de timp, contribuie la dezvoltarea 
comunicării non-verbale.

Acceptate s�i respectate de tot�i membrii 
grupului, regulile jocului sunt cele care 
conturează cadrul de desfăs�urare. Ele sunt, de 
fapt, nis�te limitări care permit existent�a jocului 
î�ntr-o anumită formă s�i cu un anumit obiectiv, 
pentru a dezvolta o serie de abilităt�i. Obiectivul, 
î�n sensul de scop pe care î�l au de atins 
participant�ii pentru a câs�tiga, nu reprezintă 
punctul terminus, nu este ceea ce se urmăres�te î�n 
sine (din perspectiva facilitatorului). Obiectivul 
este doar elementul care favorizează evolut�ia 
indivizilor. Câs�tigarea jocului oferă, desigur, o 
miză; dar î�n cele din urmă procesul este cel care 
primează, potrivit principiului Violei Șpolin – 
„procesul, nu succesul”.  

Punctul de concentrare 
„Punctul de concentrare eliberează 

puterea colectivă s�i geniul individual. […] 
Punctul de concentrare al unui exercit�iu face 
munca studentului. PDC este mingea cu care 
se joacă jocul.” (Șpolin, 2008, p. 32). Punctul 
de concentrare este cel care generează control, 
î�ntrucât studentul trebuie să-s�i concentreze 
atent�ia asupra unei singure probleme ce 
trebuie rezolvată. Este vorba de o implicare 
totală s�i mai ales de o concentrare care 

nu-l î�ngrădes�te, ci î�l eliberează, î�l deschide, 
deoarece „PDC face posibilă percept�ia î�n dauna 
premeditării s�i funct�ionează ca o trambulină 
spre intuit�ie. PCD este focarul magic care 
ocupă s�i curăt�ă mintea (elementul cunoscut) 
s�i act�ionează ca un fir de plumb î�n centrii 
nos�tri intimi (elementul intuitiv), răzbind prin 
zidurile care ne separă de necunoscut, de noi 
î�ns�ine s�i de ceilalt�i.” (Șpolin, 2008, pp. 33-34)

Scopul 
Școpul creionează probleme a căror 

rezolvare duce automat s� i la rezolvarea 
altor aspecte; având un scop, individul va s� ti 
imediat cum trebuie să se raporteze la grup, 
cum să lucreze î�mpreună cu ceilalt�i. Totodată, 
el devine capabil să se autoevalueze, î�ntrucât 
are anumite repere s� i î�s� i poate da seama cum 
s-a descurcat. Astfel, procesul de î�nvăt�are 
nu este alterat de nevoia de a primi la final 
aprobarea profesorului ori a celorlalt�i. 
„Deoarece nu există un mod corect sau 
gres� it de a rezolva o problemă s� i deoarece 
răspunsul la fiecare problemă este prefigurat 
î�n problema î�nsăs� i (dacă problema este o 
adevărată problemă), munca sust�inută s� i 
rezolvarea acestor probleme orientează 
pe fiecare individ către propria sa sursă s� i 

putere. Modul î�n care un student rezolvă o 
problemă este personal […]” (Șpolin, 2008, 
p. 31). A avea de fiecare dată un scop î�t�i dă 
o miză s� i, prin analiza ulterioară a ce t�i s-a 
î�ntâmplat î�n timpul jocului, contribuie la o 
mai bună cunoas� tere a propriei persoane. 
Împortant de precizat este că, având un scop, 
î�nvet�i să te adaptezi, să faci concesii s� i să 
cooperezi (pentru că nu pot�i impune fort�at 
varianta ta celorlalt�i). „Climatul se realizează 
cu dificultate î�ntr-un grup de lucru. Nu se 
î�nt�elege că teatrul este î�ntotdeauna «NOÎ», 
niciodată «EU».” (Șpolin, 2008, p. 58)
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Relaţia cu partenerul 
La fel ca î�n cazul interact�iunilor noastre 

de zi cu zi, studentul trebuie, s�i î�n jocul 
teatral, să se raporteze la partener, rolurile de 
emit�ător s�i receptor fiind interschimbabile. 
Am putea spune că cei doi sunt precum două 
talere ale unei balant�e; î�n funct�ie de ce pune 
unul î�n talerul său, pozit�ia celuilalt taler se 
va modifica. Ș� i viceversa. Până când celălalt 
nu face o schimbare, noi nu s�tim ce urmează, 
nu s�tim cum vom react�iona, nu s�tim ce vom 

face. Depindem de partener s�i el depinde de 
noi; este vorba de o simbioză. Aceste mutări 
continue de o parte s�i de alta duc la conturarea 
relat�iei cu partenerul. Cu alte cuvinte, cât 
timp participant�ii la joc sunt prezent�i s�i 
conectat�i, lucrând fiecare cu ce î�i oferă celălalt, 
aces�tia pun, rând pe rând, cărămizi trainice s�i 
realizează î�mpreună o construct�ie solidă care, 
î�n definitiv, nu reprezintă altceva decât relat�ia 
lor î�n scenă.  

Aici şi acum în raport cu scopul 
Dinamica unei relat�ii este dată de scopurile 

individuale ale actant�ilor (care pot să conveargă 
sau pot fi divergente). Când avem un scop, 
suntem activi; act�ionăm pentru a-l î�ndeplini (ca 
urmare, facem act�iuni care au logică, urmând 
o anumită direct�ie). React�ionăm la ce auzim s�i 
la ce vedem. Î�ncasăm s�i react�ionăm imediat, 
iar procesarea s�i optarea se produc atât de 
repede î�ncât nici nu ne dăm seama că au avut 
loc. Dăm curs impulsurilor, ele fiind solut�ii ce 
apar î�ntr-o fract�iune de secundă pentru a ne 
ajuta să avansăm î�n joc, la fel cum î�n viat�a reală 
î�ncercăm să conducem o situat�ie î�ntr-un punct 
care să fie î�n beneficiul nostru. Faptul că s�tim 

ce vrem să obt�inem, că avem un scop, ne face 
mintea să lucreze pentru a genera solut�ii. 

Î�n acest fel suntem autentici fără măcar să 
cons�tientizăm asta, pentru că act�iunile noastre 
nu sunt ghidate de cum am putea fi judecat�i 
din afară – „subiectul nu se poate observa pe 
sine î�n timp ce lucrează” (Tudor Vianu preluat 
de Cojar, 1998, p. 43). Aceeas�i idee este expusă 
de Viola Șpolin (2008) î�n Improvizaţie pentru 
teatru – „Șpontaneitatea nu poate proveni din 
dualitate, din cons�tiint�a că es�ti privit, fie că 
actorul se prives�te pe sine î�nsus�i sau î�i este 
teamă de privirile din afară.” (p. 34) 

Eu în situaţia dată 
Î�nainte de î�nceperea propriu-zisă a oricărui 

joc teatral are loc o scurtă pregătire ce constă 
î�ntr-o recapitulare succintă a regulilor ce trebuie 
urmate s�i a obiectivului ce trebuie atins pentru a 
câs�tiga. La fel ca î�n realitate (s�i cum ar trebui să 
transpară s�i pe scenă), când ne interesează ceva 
suntem deosebit de atent�i – pentru a capta toată 
informat�ia s�i a vedea cum putem să o utilizăm î�n 
folosul nostru. Există s�i cazuri î�n care luăm parte 
la un joc fără a-i s�ti regulile, scopul devenind 
chiar acesta – să descoperim mecanismul. Un 
exemplu î�n acest sens este exercit�iul Cruce-
cruce, drept-drept. Ștudent�ii sunt as�ezat�i î�n cerc 
pentru a avea vizibilitate. Un obiect este pasat 
aleatoriu de la unul la altul, iar cel care î�l dă mai 
departe trebuie să spună, î�n funct�ie de cum sunt 
as�ezate picioarele lui s�i ale celuilalt, una din cele 
patru combinat�ii posibile. De exemplu, dacă el le 

t�ine drepte s�i celălalt le t�ine î�ncrucis�ate, atunci 
răspunsul corect este drept-drept, cruce-cruce.  

De fapt, descoperirea regulii este mai put�in 
importantă; semnificativ este ce se î�ntâmplă 
cu fiecare pe parcurs, pentru că react�iile sunt 
diverse. Unii pot chiar renunt�a să mai î�ncerce, 
frustrat�i că ceilalt�i elucidează misterul s�i ei 
nu. Gestionarea situat�iei este grăitoare pentru 
felul nostru de a fi. Tot�i avem aceeas�i react�ie 
când descoperim regula: ne bucurăm. Dar 
drumurile pe care am ajuns la aceasta sunt 
pe atât de diverse pe cât de diferit�i suntem s�i 
noi. „Problema, deci, nu este ce sau cum face 
actorul, ci ce i se întâmplă în mod esenţial pe 
parcursul actului scenic” (Cojar, 1998, p. 44). Îar 
prin analiza a aceea ce am simt�it î�n situat�ia dată, 
jocul teatral nu rămâne la stadiul de joc, ci capătă 
valent�e pedagogice.
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Indicaţia pe parcurs 
Îndicat�ia pe parcurs apare când profesorul 

consideră că studentul se abate de la drumul 
ce î�nlesnes�te atingerea scopului. Împortant 
de subliniat este că nu î�i spune cum să facă 
(pentru că ar seta nis�te as�teptări, iar studentul 
ar căuta aprobarea î�ndrumătorului), el trebuie 
să descopere cum de unul singur, să vadă pe 
cont propriu î�n ce fel atinge scopul. Pentru 
ca studentul să se reorganizeze imediat, 
profesorul trebuie să fie concis şi să intervină 
î�n timpul jocului, nu să t�ină o prelegere pe urmă 
– când studentul nu mai poate schimba nimic, 

poate doar să se gândească la ce ar fi putut face 
î�n timpul jocului. Îndicat�ia „î�l t�ine î�n prezent, 
î�n momentul procesului” (Șpolin, 2008, p. 39) 
s�i poate puncta aspecte variate, de la a-i atrage 
atent�ia asupra limitei de timp, până la a-i sugera 
asupra cărui element să se concentreze. Î�n 
definitiv, indicaţia pe parcurs este un sprijin din 
afară, al unui ochi ce vede imaginea de 
ansamblu s�i nevoile grupului pentru ca jocul 
să avanseze – profesorul intervine pentru a 
facilita desfăşurarea procesului de lucru. 

Evaluarea sumativă 
Evaluarea sumativă are loc la finalul 

exercit�iului s�i are un raport semnificativ î�n 
î�nt�elegerea experient�ei trăite s�i pentru evolut�ia 
individuală. Pentru ca ea să se desfăs�oare       
î�ntr-un cadru optim, trebuie avute î�n vedere 
unele aspecte. Î�n primul rând, trebuie să 
ne debarasăm de prejudecăt�ile pe care le 
avem, pentru o evaluare cât mai obiectivă cu 
putint�ă. Totodată, nu trebuie să clasificăm o 
abordare î�n bună sau rea, pentru că această 

etichetare trans�antă este restrictivă s�i nu 
ajută participant�ii la joc să-s�i dea seama cum 
s-ar fi putut descurca mai bine î�n rezolvarea 
problemei. Evaluarea ajută atât persoana 
evaluată, î�ntrucât î�nt�elege cum a fost perceput 
exercit�iul său de ceilalt�i, cât s�i evaluatorul, î�n 
ideea că, dând feedback, studentul î�nvat�ă să-i 
ofere colegului informat�ii constructive pe care 
acesta să le poată î�ntr-adevăr folosi pentru a 
face progrese.

Obiectivele modulului
Pentru a putea fi autentic s�i organic, 

studentul trebuie să aibă o problemă de 
rezolvat s�i să se străduiască cu adevărat să 
o solut�ioneze. El nu trebuie să anticipeze, 
ci trebuie să se raporteze la partener, să fie 
concentrat s�i prezent, să aibă un scop s�i să 
meargă pe drumul pavat de spontaneitate. 

Descoperirea prin joc a principiilor de bază 
ale artei actorului, alături de recăpătarea 
component�ei naturale s�i de dobândirea unui 
nivel de performant�ă individuală s�i a grupului 
sunt obiectivele principale ale primului modul. 
După cum a spus Îon Cojar, „Jocul este diferit ca 
grad, dar nu ca natură, de arta actorului”. 

Exemple de jocuri

1. SAMURAI

Punct de concentrare: pe „mingea” 
invizibilă transmisă.

Promptitudinea react�iei constituie scopul 
jocului, iar atent�ia la parteneri este abilitatea 
dezvoltată s�i modalitatea de a realiza scopul. 
Ștudent�ii sunt as�ezat�i î�n cerc. Cel desemnat să 
î�nceapă va „tăia” un coleg la alegere printr-o 

mis�care verticală a palmelor, care sunt unite 
deasupra capului s�i care coboară rapid la 
nivelul bazinului, fixând „victima” cu privirea. 
„Ha” este sunetul care trebuie scos când se 
face mis�carea, dar jocul se poate juca s�i la 
nivel avansat prin folosirea unor combinat�ii de 
sunete. Vecinii persoanei „tăiate” fac aceeas�i 
mis�care, dar î�n direct�ia celui deja „tăiat”, 
spunând „ha”. Cei doi trebuie să se sincronizeze, 
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altfel cel care a fost mai lent sau nu a spus „ha” 
este eliminat. Cel „tăiat” taie pe altcineva, la 
alegere.

Indicații pe parcurs: Nu î�ncetinit�i! Mărit�i 
ritmul! Șchimbat�i „ha” cu „ha-he-hi-ho-hu-hă-
hî�”! Șchimbaţi cu „bra-bre-bri-bro-bru-bră-
brî�”! Șchimbaţi cu „ha-he-hi”! etc.

Evaluare: At�i reus�it să coordonat�i mis�cările 
cu sunetul? V-at�i sincronizat cu celălalt coleg? 

Obiective: Jocul Samurai face parte dintr-o 
serie de jocuri „de promptitudine”, prin urmare 
exersează şi dezvoltă legătura î�ntre gând şi 
acţiune, î�ntre comanda mentală şi fizicalizarea 
ei, cere agilitate, ureche muzicală şi capacitatea 
de a răspunde rapid la stimuli. Din Lista de 
abilităţi exersate prin intermediul jocurilor 
concepută de Mihaela Beţiu, i se potriveşte 
dezvoltarea abilităţilor motrice: „manualitatea, 
mobilitatea fizică, precizia execuţiei unei 
mişcări, viteza de reacţie, promptitudinea 
mişcărilor, abilitatea lor (uşurinţă şi fineţe), 
formarea de deprinderi motorii, plasticitatea, 
ţinuta.” (Beţiu, 2019, p. 48)

2. „FACEȚI CE ZIC EU”

Punct de concentrare: pe realizarea 
comenzii.

Ștudent�ii sunt as�ezat�i î�n cerc s�i se t�in 
de mâini. Profesorul le va spune să se mis�te 
tot�i odată, î�n funct�ie de cele trei comenzi. El 
le poate spune să facă s�i să spună ce zice el. 
(De exemplu, spune: „î�nainte, î�nainte”. Ei vor 
repeta s�i, î�n acelas�i timp, vor face două sărituri 
î�n fat�ă, mics�orând cercul). A doua comandă 
este să facă ce spune el, dar să zică invers. 
(Dacă profesorul spune: „î�napoi, î�nainte”, ei 
vor spune „î�nainte, î�napoi” s�i, î�n acelas�i timp, 
vor face o săritură î�n spate s�i apoi una î�n fat�ă. 
A treia comandă este să spună ce zice el, dar să 
facă invers (Comanda ar putea fi, de exemplu, 
„stânga, dreapta, î�napoi”. Ei spun „stânga, 
dreapta, î�napoi”, dar fac „dreapta, stânga, 
î�nainte”). Orice combinat�ie de direct�ii este 
posibilă. Cine gres�es�te este eliminat.

Indicații pe parcurs: Concentrat�i-vă la 
comenzi! Găsit�i o metodă cât mai rapidă de 
a procesa informat�ia s�i de a vă sincroniza cu 
grupul!

Evaluare: V-at�i sincronizat? At�i descoperit 
o metodă eficientă pentru a fi prompt�i?

Obiective: Jocul Faceţi ce zic eu, deşi este de 
asemenea un joc ce vizează promptitudinea, 
poate fi bulversant la î�nceput, deoarece 
inversează practic conexiunea î�ntre comanda 
mentală şi fizicalizarea ei… Î�n fapt, î�n mintea 
jucătorului trebuie să apară foarte rapid 
comanda inversă (şi abilitatea de a spune ceva 
şi a face invers sau de a spune invers şi a face 
la fel). 

3. GEST-SUNET SAU MIŞCARE-SUNET

Punct de concentrare: atenția la 
mișcările colegului. 

Șunt chemat�i î�n fat�ă doi voluntari. 
Profesorul desemnează cine î�ncepe mis�carea s�i 
cine scoate sunetele. Cel responsabil de sunete 
este condus de cel care se ocupă de mis�care, î�n 
sensul că rapiditatea s�i amploarea mis�cărilor 
celui din urmă vor da direct�ia î�n care ar trebui 
să fie sunetele primului. Ambii trebuie să se 
desfăs�oare cât mai liber cu putint�ă. Pe urmă 
vor face schimb de roluri.

Indicații pe parcurs: Fii atent la mis�cările 
colegului! Șunetele trebuie să se potrivescă 
cu ritmul î�n care se mis�că celălalt! Diversifică! 
Mis�că-te mai mult! Nu te lăsa condus î�n mis�care 
de sunetele lui, tu conduci!

Evaluare: Au fost sunetele î�n concordant�ă 
cu mis�cările? Mis�cările au fost libere, lipsite 
de constrângeri sau făcute cu teama de a nu fi 
judecat? Când a funcţionat exercit�iul s�i de ce? 

Obiective: La un moment dat devine greu 
să-ţi dai seama cine conduce pentru că cei doi 
î�ncep să comunice la un nivel superior. Acesta 
este, de fapt, principalul obiectiv al jocului. 
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Abstract: Teaching foreign languages in the traditional 
educational system of Romania is a subject that has 
raised and continues to raise interest in what concerns 
the lack of motivation for students to learn and deepen 
a foreign language in classroom. Despite the efforts that 
are made in order to improve the formal learning process 
through the implementation of new teaching methods, 
foreign languages are still assimilated with difficulty 
and practiced in reduced number. French is a foreign 
language that is studied in Romania since primary school. 
However most students encounter difficulties in learning 
this language from the very beginning so that they end 
up not deepening the information given and maintaining 
the same level of training even in middle school or high 
school. Seeing the fact that, nowadays, students need a surplus that can 
motivate them to improve the level of a foreign language such as French and 
practice the language itself, our goal is to interfere in the learning process of 
students from middle school and highschool by proposing a series of theatrical 
techniques in the non-formal setting that can encourage verbal communication 
in French and can improve students’s level of preparation and the results in this 
discipline. 

Keywords: French language, theatrical techniques, improvisation, theatre 
games, communication, multiple inteligences, nonformal.

Sommaire: L’enseignement des langues étrangères dans le système éducatif 
traditionnel de Roumanie constitue un sujet qui a suscité et continue de susciter 
l’intérêt en ce qui concerne le manque de motivation des élèves pour apprendre 
et approfondir les connaissances d’une langue étrangère. Bien que des efforts 
soient faits dans le but d’améliorer le processus d’apprentissage dans le cadre 
formel par la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’enseignement, les langues 
étrangères sont encore assimilées avec difficulté et pratiquées en nombre réduit. 
Le français est une langue étrangère étudiée dans le cadre formel depuis l’école 
primaire. Cependant, la plupart des élèves ont du mal à apprendre la langue dès 
le début et pour cette raison ils arrivent à ne pas approfondir les informations 
transmises, gardant le même niveau de formation qu’au début, même à l’école 
secondaire ou au lycée. Étant donné qu’à présent les éléves ont besoin d’un 
surplus qui suscite leur intérêt dans l’approfondissement des connaissances 
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d’une langue étrangère comme le français et dans la pratique de la langue 
elle-même, notre but est d’intervenir dans le processus d’apprentissage des 
élèves de l’école secondaire et du lycée, en proposant une série de techniques 
théâtrales dans le cadre nonformel qui peuvent favoriser la communication 
orale en français, en classe, et qui peuvent améliorer le niveau de préparation 
et les résultats des élèves à cette matière. 

Mots clés: langue française, techniques théâtrales, improvisation, jeux de 
théâtre,  communication, intelligences multiples, non formel.  

Teatrul ca reprezentare a viet�ii, sub 
accept�iunea sa mimetică a lumii, a fost definit 
î�ncă de la î�nceputuri ca o oglindă a lumii prin 
care s-a urmărit reflectarea imaginii societăt�ii 
s�i favorizarea transformării ei. 

De-a lungul timpului, teatrul s-a afirmat sub 
diferite forme, astfel că, des�i pentru unii această 
artă poate fi privită, î�n prezent, ca o formă de 
amuzament s�i de deconectare de la problemele 
actuale ale societăt�ii, pentru alt�ii ea î�s�i ment�ine 
funct�ia de transformare a lumii, răspunzând 
nevoilor actorilor societăt�ii. Fie ca teatru realist, 
fie ca teatru politic, fie ca teatru terapeutic, fie ca 
teatru documentar s�.a., teatrul a continuat atât de 
mult să se dezvolte, î�ntrucât, î�ncepând cu a doua 
jumătate a secoului XX, teatrul a fost regândit ca 
un mod de act�ionare î�n favoarea societăt�ii.

Augusto Boal, regizor de teatru brazilian, 
introduce not�iunile de teatru al oprimat�ilor 
s�i teatru forum, explicând î�n cartea sa, Jocuri 
pentru actori și non-actori, teatrul oprimaților 
în practică (1997), că „toate fiint�ele umane 
sunt actori (ei act�ionează!) s�i spectatori (ei 
observă)” (p. 13). Prin aceasta, Boal propune 
o abordare originală a teatrului, intervenind 
î�n realitatea societăt�ii prin trezirea cons�tiint�ei 
spectatorilor care devin protagonis�ti ai act�iunii 
sau „spect-actori”, după cum î�i denumes�te 
acest fondator al teatrului oprimat�ilor. 

Tot î�n aceeas�i perioadă, î�n t�ări precum 
Anglia, ȘUA, Canada s�i Australia, teatrul se 
afirmă sub conceptul de „teatru î�n educat�ie”, 
pe scurt TÎE (Theater in Education), care se 
dores�te a fi un domeniu interdisciplinar ce 
include nu numai scopuri s�i tehnici artistice, ci 
s�i pedagogice s�i terapeutice (Landy, 1982, p. 3). 

Viola Șpolin, formatoare de teatru 
pedagogic, actrit�ă s�i regizoare de origine 
americană, se numără printre cei care au 
introdus teatrul î�n educat�ie, urmărind atât 
dezvoltarea artistică, cât s�i cea personală a 
copiilor s�i a tinerilor, prin crearea metodei 
jocurilor teatrale reunite î�n lucrarea sa 
intitulată Improvizație pentru teatru, manual 
de tehnici pedagogice. 

Conceptul teatrului î�n educaţie a devenit 
curând un curent prin care tehnicile teatrale 
au fost implementate î�n s�coli, î�n scopuri 
pedagogice. Îdeea s-a răspândit s�i î�n alte t�ări, 
teatrul devenind un instrument de î�nvăt�are a 
mai multor discipline, printre care s�i limbile 
străine. 

Î�n Frant�a, teatrul a î�nceput să fie folosit ca o 
artă de predare s�i î�nvăt�are a limbii franceze ca 
limbă străină (FLE-français langue étrangère) 
î�ncepând cu sfârs�itul secolului al XX-lea, iar 
actualmente, printre cei care au init�iat acest 
concept sub diverse abordări, se numără, î�n 
mod special, Adrien Payet, init�iatorul unei 
noi metodologii pedagogice ce include o 
serie de activităt�i teatrale utile î�n î�nvăt�area s�i 
aprofundarea limbii franceze ca limbă străină 
la clasă. 

Prin modul lui de abordare a teatrului, 
Adrien Payet contribuie la o nouă definit�ie 
a teatrului din perspectiva comunicării 
verbale s� i non-verbale, astfel că pentru el 
(2010) „teatrul este un instrument adaptat, 
î�n mod deosebit, pentru a stabili legătura 
dintre expresia orală s� i cea corporală” (p. 16), 
legătură ce optimizează comunicarea î�ntr-o 
limbă străină.  

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

91

Prin afirmat�ia lui Payet, putem spune că 
teatrul este o artă vie (un art vivant) as�a cum 
s�i limba străină se dores�te a fi o limbă vie (une 
langue vivante). Atât teatrul, cât s�i limba fac 
apel la corp, la limbajul corporal pentru ca un 
mesaj să capete valoare.  

Conform cu Mégrier (1994), teatrul 
reprezintă „arta comunicării” (p. 7), permiţând 
exprimarea s�i dezvoltarea unor idei prin emot�ii 
multiple. De aceea considerăm că această artă 
a comunicării reprezintă instrumentul cel mai 
potrivit î�n practicarea s�i aprofundarea unei 
limbi străine, fiind, de altfel, o artă completă 
ce î�ncorporează s�i alte arte precum dansul, 
muzica, literatura, fotografia, cântecul s� .a. 

Î�n urma parcurgerii succinte a unor teorii 
ale limbajului, este important să precizăm 
faptul că î�n î�nvăt�area unei limbi străine, î�n 
cazul nostru a limbii franceze, accentul trebuie 
pus nu numai pe limbă, pe structura lingvistică 
a limbii, ci s�i pe comunicarea propriu-zisă. 

Î�n articolul său intitulat, Teatrul ca artă în 
învățarea limbii străine, Șchmidt î�l citează pe 
Boris Cyrulnik, neurolog de origine franceză, 
care afirmă că „î�nainte de a vorbi, trebuie să 
iubes�ti. Pentru a î�nvăt�a o limbă nu trebuie doar 
să asimilezi sunete, cuvinte, reguli, trebuie de 
asemenea să dobândes�ti un mod de a traduce 
sentimentele.”1 Limbajul î�n sine nu se rezumă 
doar la un sistem de semne verbale, ci el 
include, de asemenea, s�i un sistem de semne 
non-verbale ce t�in de gesturi, mimică, postură 
s�i care pot exprima emot�ii, căci după cum 
constată Kristin Liklater (citat î�n Ciocs�irescu, 
2017), comunicarea „dirijează un cvartet, bine 
echilibrat, de emot�ie, intelect, corp s�i voce” (p. 
22). Prin dimensiunea sa ludică s�i artistică, 
teatrul este o disciplină care ne î�nvat�ă să iubim 
s�i să comunicăm atât non-verbal, cât s�i verbal. 

Limba franceză poate deveni vie, plăcută 
s�i utilă atât î�n procesul de instruire, cât s�i î�n 
viat�a socială dacă metodele de predare alese 
î�n cadrul formal s�i nonformal sunt metode 
care fac apel la act�iune î�ntr-o perspectivă 
ludică s�i creativă. Magda Jianu (2018) afirmă 

1 https://www.persee.fr/docAsPDF/spira_0994- 
3722_2006_num_38_1_1272.pdf

că „jocul didactic este una din metodele de 
predare-î�nvăt�are-evaluare, la care apelează 
toate disciplinele, fiind, după majoritatea 
pedagogilor, cea mai eficientă din punctul de 
vedere al efectelor obt�inute” (p. 4). De altfel, 
ea explică faptul că jocul „constituie o act�iune 
naturală, care-l î�nsot�es�te pe om de la nas�tere, 
prima formă de î�nvăt�are, î�n care copilul se 
implică instinctiv, fiind tocmai jocul” (p. 3).

Pentru ca î�nvăt�area s�i aprofundarea unei 
discipline ca limba franceză să fie atractivă s�i 
eficientă este deci nevoie, printre multe alte 
metode didactice, de o metodă inovativă care 
să producă plăcere î�n comunicarea ulterioară 
a acestei limbi. Jocul teatral poate fi acel joc 
didactic despre care vorbes�te Magda Jianu 
ca metodă eficientă ce se poate aplica î�n 
î�nvăt�area limbii franceze, căci acesta implică 
simt�urile, emot�iile, intelectul, expresia fizică s�i 
poate favoriza dezvoltarea unor aptitudini s�i 
capacităt�i comunicat�ionale la subiect�i de toate 
vârstele. 

Î�n lucrarea sa, Didactica magna, Comenius 
(1970) abordează „metoda limbilor”, afirmând 
că „studiul limbilor trebuie să meargă paralel 
cu cel al lucrurilor s�i î�n special î�n tineret�e, 
pentru ca să se î�nvet�e cineva să î�nt�eleagă s�i să 
exprime tot atâta material ca s�i cel lingvistic” 
(p. 105). Metoda limbilor despre care ne 
vorbes�te Comenius, presupune deci un mod de 
proiectare a î�nvăt�ării ce pornes�te de la concret. 
Î�n opinia lui, cuvintele nu pot fi î�nt�elese s�i 
asimilate independent de lucruri, ci î�n paralel 
cu reprezentarea fizică a lucrurilor. 

T� inând cont de perioadele de dezvoltare 
cognitivă a copilului abordate de Piaget (2017, 
pp. 14-15), metoda limbilor ment�ionată de 
Comenius ar putea fi aplicată î�n mod special 
copiilor cu vârste î�ntre 2 şi 12 ani, adică î�n 
perioada pre-operat�ională s�i î�n perioada 
operat�iilor intelectuale concrete. Având î�n 
vedere că es�antionul căruia noi am ales să ne 
adresăm î�n activitatea de instruire cuprinde 
subiect�i cu vârste î�ntre 12 şi 17 ani, adică elevi 
din ciclul gimnazial s�i de liceu aflat�i î�n perioada 
adolescent�ei, este de dorit ca tehnicile s�i 
metodele de predare a unei limbi străine să 



92

fie adaptate stadiului de dezvoltare cognitivă 
specific acestei perioade.  

Conform lui Piaget (2017), perioada 
adolescent�ei reprezintă perioada operat�iilor 
formale. Astfel el ment�ionează că după vârsta 
de 11-12 ani gândirea formală devine posibilă, 
operat�iile logice î�ncepând să fie transpuse „din 
planul manipulării concrete pe planul exclusiv 
al ideilor, exprimate î�ntr-un limbaj oarecare 
(limbajul cuvintelor sau cel al simbolurilor 
matematice etc.), dar nu cu ajutorul percept�iei 
s�i experient�ei” (pp. 88-89). Î�n alt�i termeni, 
elevii aflat�i î�n stadiul operat�iilor formale 
dispun deja de capacitatea de î�nt�elegere a 
realului, astfel că ei sunt capabili să opereze 
cu ideea posibilului, a ipotezelor. Î�n această 
perioadă se face deci trecerea de la gândirea 
concretă la gândirea abstractă sau ipotetico-
deductivă, ceea ce î�nseamnă că subiect�ii sunt 
capabili „să deducă concluzii din pure ipoteze, 
nu doar dintr-o observat�ie reală” (p. 89). 

Î�nt�egem deci că, î�n perioada adolescent�ei, 
elevii pot formula ipoteze, propozit�ii sau 
enunt�uri verbale fără a mai apela la obiecte 
s�i situat�ii reale. As�adar, t�inând cont de 
caracteristicile specifice perioadei operat�iilor 
intelectuale abstracte î�n care este î�ncadrată 
adolescent�a, o limbă străină poate fi asimilată, 
nu numai prin metoda limbilor descrisă de 
Comenius, pornind de la concret, ci s�i prin 
alte metode s�i tehnici ce urmăresc dobândirea 
competent�ei comunicative s�i dezvoltarea 
competent�elor lingvistice ale elevilor. 

Howard Gardner (î�n Knud, 2014), profesor 
la Universitatea Harvard, sust�ine că „datorită 
fondului biologic s�i cultural, istoricului personal 
s�i experient�elor idiosincrasice, mintea fiecărui 
elev este diferită, elevii având diferite calităt�i, 
interese s�i modele de procesare a informat�iei” 
(p. 193). Pornind de la această constatare ce 
t�ine de diferent�ele individuale dintre elevi, 
Gardner redefines�te conceptul de inteligent�ă 
umană, dezvoltând o nouă teorie pe care el o 
numes�te teoria inteligent�elor multiple (TÎM). 
Î�n opinia lui Gardner (apud Petrescu, 2012), 
„inteligent�a nu se exprimă printr-o singură 
trăsătură, ci printr-un evantai de aptitudini 

derivate din mai multe discipline” (p. 76). 
Astfel, el distinge 9 tipuri de inteligent�ă: 
1. Inteligența verbală/lingvistică (capacitatea 

de a utiliza limbajul ca mijloc de exprimare);
2. Inteligența logico-matematică (capacitatea 

de observat�ie, analiză s� i deduct�ie); 
3. Inteligența corporală/kinestezică (capacitatea 

de a rezolva probleme sau de a produce 
rezultate cu ajutorul corpului);

4. Inteligența intrapersonală (capacitate de 
introspect�ie, de autocunoas�tere analitică s� i 
critică);

5. Inteligența interpersonală (capacitate de 
a-i î�nt�elege s� i motiva pe cei din jur, de a 
gestiona conflictele);

6. Inteligența muzicală/ritmică (capacitatea 
de a utiliza muzica, ritmul ca pe un mijloc 
de exprimare);

7. Inteligența vizuală/spațială (capacitatea 
de a-s� i construi o reprezentare mentală î�n 
spat�iu);

8. Inteligența naturalistă (capacitatea de a 
observa fenomenele naturale pentru a 
î�nvăt�a conceptele, abilitatea de a organiza, 
select�iona s� i regrupa);

9. Inteligența existențială (capacitatea de a 
exprima s� i analiza î�ntrebări existent�iale 
precum: Cine suntem noi? De ce suntem 
aici?). (Gardner apud Petrescu, 2012, p. 77)

Prin prisma celor nouă inteligent�e 
enumerate mai sus, remarcăm că î�nvăt�area 
este percepută la nivel holistic s�i nu limitată ca 
o activitate pur cognitivă. Teoria lui Gardner 
(apud Petrescu, 2012) propune astfel „un 
model de personalitate multidimensională care 
își dezvoltă nu numai abilitățile cognitive, ci și 
partea artistică, fizică și chiar spirituală” (p. 77).

 Dacă ar fi să t�inem cont de tehnicile teatrale 
pe care noi ne propunem să le aplicăm î�n procesul 
de predare a limbii franceze, cu scopul de a 
stimula comunicarea orală î�n această limbă s�i de 
a ameliora nivelul de limbă, teoria inteligent�elor 
multiple poate fi destul de utilă î�n atingerea 
scopului urmărit. Printr-o combinat�ie adecvată 
de exercit�ii s�i jocuri teatrale, elevii pot dezvolta 
nu numai capacităt�i cognitive, ci s�i capacităt�i 
afective, sociale şi artistice.  
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Tehnicile teatrale
Î�n general, î�n activitatea de instruire 

se iau î�n calcul o serie de strategii, metode, 
tehnici s�i procedee, pentru ca un cont�inut să 
fie receptat s�i practicat cu us�urint�ă. Tehnicile 
teatrale sunt tehnici care depind de folosirea 
unei metodologii î�n care sunt incluse, de altfel, 
anumite metode s�i procedee de î�nvăt�are.

Din punct de vedere al didacticii limbii 
franceze, distingem patru tipuri generale de 
metode: 
1. Metoda tradit�ională care face recurs la 

traducere s� i foloses�te material scris;
2. Metoda directă al cărei obiectiv este ca 

elevul să vorbească direct î�n limba franceză 
fără a se mai face recurs la traducere;

3. Metoda audio-orală s�i audio-vizuală care 
este centrată pe dezvoltarea competent�ei 
orale a elevului î�ntr-o situat�ie de comunicare 
î�n care se poate folosi un suport tehnic;

4. Metoda fondată pe abordarea comunicativă 
sau act�ională care face apel la inteligent�a s�i 
la creativitatea elevului, vizând dezvoltarea 
competent�ei comunicative a acestuia s�i care 
pune accent pe not�iuni precum interact�iune 
s�i interdisciplinaritate (Robert, 2008, p. 132).

Pe lângă aceste patru metode generale, 
precizăm că, î�n activitatea de instruire s�i î�n 
mod special î�n act�iunea de predare, există o 
varietate de metode precum: demonstrat�ia, 
explicat�ia, exercit�iul, observat�ia, lectura la care 
se face apel î�n atingerea unor obiective prin 
tehnicile teatrale. Î�n plus fat�ă de aceste metode, 
ment�ionăm o metodă esent�ială care predomină 
î�n practica tehnicilor teatrale s�i care, de 
asemenea, ajută la asimilarea s�i aprofundarea 
unei limbi străine şi anume repetiția, metodă 
care, î�n opinia lui Martinez (1996), asigură 
„memorarea, corectarea fonetică s�i fixarea 
informat�iei de către elev” (p. 65).

Din perspectiva teatrului, Marie-Noëlle 
Cocton numes�te tehnică teatrală tot ceea ce t�ine 
de psihodramaturgie, simulare s�i joc de rol.21

2 https://explore.rero.ch/fr_CH/ge/result?submit= 
&fd=any&pr=contains&ex=0&so=rank&se= 
L%27improvisation%3A+ une+invitation+%C3%A0+ 
voyager+en+classe+de+FLE

Î�n opinia creatoarei jocurilor teatrale 
– Viola Șpolin (2014) – „tehnicile teatrului 
sunt, de fapt, tehnicile comunicării” (p. 24). 
Printr-o analiză mai aprofundată a 
manualului de tehnici pedagogice Improvizație 
pentru teatru, ne dăm seama că tehnicile 
comunicării despre care Șpolin vorbes�te se 
exersează concret printr-o serie de jocuri s�i 
exercit�ii teatrale ce angajează atât atent�ia, 
concentrarea, energia, imaginat�ia, elementul 
intuitiv, gândirea rapidă, alegerea spontană, 
promptitudinea mişcărilor, cât s�i vorbirea 
orală s�i expresivitatea corporală. 

Î�ntr-un interviu ce ne-a fost acordat î�n 
Frant�a, Brigitte Joinnault, profesor universitar 
de teatru practic la Universtitatea din Nisa, 
Șophia Antipolis, distinge trei dimensiuni ale 
tehnicilor teatrale: dimensiunea ludică bazată 
pe joc, dimensiunea sonoră a unei limbi s�i 
dimensiunea ascultării: „Teatrul este o artă 
a ascultării limbii. Tot ceea ce este inclus 
î�n practică face conexiune, unes�te corpul 
s�i limba. Tot ceea ce unes�te corpul s�i limba 
poate fi uneori mut. Ș� i este exact ceea ce am 
scris despre pre-expresivitate, î�n articolul 
pe care l-at�i citit. Exercit�ii ritmice, tot ceea 
ce lucrează auzul, î�n general. Apoi, î�n mod 
deosebit, este tot ceea ce t�ine de ascultarea 
limbii. Ascultarea, imitat�ia, resimt�irea muzicii 
unei limbi, toate acestea sunt practice, după 
părerea mea. Este foarte important! Ș� i cred că 
este vorba s�i de dimensiunea ludică a practicii. 
Poate exista o dimensiune ludică î�n practicile 
artistice, î�n init�ierea practicilor artistice, 
oricare ar fi ele. Tot ceea ce este î�ncurajator 
este mai ales puterea jocului, mai degrabă 
decât cea a teatrului. Mai precis, dacă jocul 
este motivant, acesta stimulează interesul. Te 
poate ajuta să mergi mai departe, să î�ţi asumi 
riscuri s�i să ai dorint�a de a progresa. Îată! 
Distingem trei dimensiuni, aceea a ascultării s�i 
a atent�iei, î�n general prezent�a, aceea a jocului 
s�i apoi dimensiunea sonoră, care este o artă a 
vorbirii, o artă a sunetului, lucrul cu sunetul 
limbii. Limba î�nseamnă să transmit�i muzică, 
să transmit�i un raport muzical expresiei. 
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Această dimensiune este î�n mod normal foarte 
prezentă la teatru.”31

Tehnicile teatrale includ, pe de o parte, 
tehnici ce t�in de simulare4,2 de jocul de 
improvizat�ie, de jocul de rol s�i de jocul dramatic, 
iar pe de altă parte, ele constau î�n exercit�ii ce 
t�in de relaxare, de respirat�ie, de dict�ie s�i voce 
s�i î�n jocuri dinamice ce antrenează memoria, 
atent�ia, concentrarea, ascultarea s�i imaginat�ia. 
Toate aceste tehnici sunt, după cum afirmă 
Viola Șpolin, tehnici ale comunicării. 

Având î�n vedere că scopul nostru este 
să dăm viat�ă unei discipline precum limba 
franceză prin stimularea vorbirii î�n această 
limbă de către elevi, vom da ca exemple o serie 
de tehnici, adică exercit�ii s�i jocuri ce pornesc 
după cum afirmă Payet (2010), „de la gest la 
vorbire”, „de la jocuri gestuale la exprimarea 
orală” (pp. 16-17).

As�adar, ca exemple de tehnici teatrale ce 
t�in de didactica limbii franceze avem: 

1. Exerciţii de voce şi dicţie 
a) Amplificarea volumului sonor folosind 

vocalele simple : A, E, Î, O, U,  vocalele 
compuse: ai [é], au [ô], eu [ju], ou [u], 
oui [wi] s� i vocalele nazale: an, am, en, 
em, in, im, on, om, un, um. 

b) Emiterea vocalelor s� i a consoanelor pe 
diferite tonuri (lent, rapid, urlând, î�n 
s�oaptă, cântând), folosind apoi interjec-
t�ii s� i onomatopee: Ah! Eh! Oh! Ha! Hé! 
Hi! Hue! Ohé ! Aî�e! Ouille! Ouf! Berk! 
Bof! Flic flac! Paf! Patati Patata! Șniff! 
Zou!

3 Înterviu cu Brigitte Joinnault - profesor universitar 
de teatru practic la Universitatea din Nisa, Șophia 
Antipolis, Frant�a, Facultatea de Litere, Arte s� i Ș� tiint�e 
Umane, Campus Carlone, 04/04/2019

4 O precizare necesară: denumirea de „simulare” 
dedicată de didacticieni unui anumit tip de exercit�ii 
de improvizat�ie pentru că, prin simulare, creează 
condit�iile unei experient�e similare cu realitatea, nu 
este acceptată de profesorii de arta actorului care 
consideră aceste jocuri mai degrabă de „implicare” 
autentică, aici s� i acum, î�ntr-o situat�e dată, precizând 
totodată că rezultatul este nu numai veridic, 
ci s� i real, o experient�ă concretă, obiectivă, deci 
verificabilă. (n. ed.)

c) Înspirat�ie s� i expirat�ie pe diferite silabe: 
Ma, Me, Mi, Mo, Mu, Ra, Re, Ri, Ro, Ru etc. 

d) Pronunt�area unor cuvinte: MAMAN, MÎ-
RACLE, MÎRÎFÎQUE, punând accent pe 
consoane pentru rezonarea silabelor 
(Morrisson, 2014 : 20-21, trad. ns.). 

e) Pronunt�are lentă s� i rapidă, apoi cu dife-
rite emot�ii, a expresiilor s� i frazelor: 
„Panier-piano”;
„Fraises fraî�ches, fraî�ches fraises”; 
„Ton thé t’a t-il ôté ta toux”;
„Un bon chasseur sait chasser sans son 

chien” 
„Les chemises et les chaussettes de 

l’archiduchesse sont-elles sèches ou archi-
sèches” ;

„Și six scies scient six cyprès ; six cent 
six scies scient six cent six cyprès”. (Choque, 
2012 : 24-25, trad. ns.). 

Exercices de voix et de diction
a) L’amplification du volume sonore en 

utilisant les voyelles simples: A, E, Î, O, 
U, les voyelles composées: ai [é], au [ô], 
eu [ju], ou [u], oui [wi] et les voyelles 
nasales: an, am, en, em, in, im, on, om, 
un, um. 

b) E� mettre des voyelles et des consonnes 
sur différents tons (lent, rapide, en 
hurlant, en chuchotant, en chantant), en 
utilisant ensuite des interjections et des 
onomatopées: Ah! Eh! Oh! Ha! Hé! Hi!  
Hue! Ohé ! Aî�e! Ouille! Ouf! Berk! Bof! 
Flic flac! Paf! Patati Patata! Șniff! Zou!

c) Înspiration et expiration sur différents 
syllabes: Ma, Me, Mi, Mo, Mu, Ra, Re, Ri, 
Ro, Ru etc. 

d) La prononciation de certains mots: MA-
MAN, MÎRACLE, MÎRÎFÎQUE, en mettant 
l’accent sur la résonance des syllabes 
(Morrisson, 2014 : 20-21). 

e) Prononciation lente et rapide, ensuite 
avec des émotions différentes des vire-
langues: 
„Panier-piano”;
„Fraises fraî�ches, fraî�ches fraises”; 
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„Ton thé t’a t-il ôté ta toux”;
„Un bon chasseur sait chasser sans son 

chien” ;
„Les chemises et les chaussettes de 

l’archiduchesse sont-elles sèches ou archi-
sèches” ;

„Și six scies scient six cyprès ; six cent six 
scies scient six cent six cyprès”. (Choque, 2012: 
24-25).

2. Exerciţiu senzorial cu 3 obiecte: 
un parfum, un fruct, un obiect 
aleatoriu (apud Mihaela Beţiu, cursul 
Joc şi improvizaţie teatrală)

Jucătorii au la dispoziţie un parfum, un 
fruct şi pot alege şi un obiect din cele ce se află 
î�n spaţiul de lucru şi au 5 minute ca să studieze 
real aceste obiecte. Î�n următoarele 5 minute 
fiecare, pe rând, va descrie (î�n limba franceză, 
î�n cazul nostru) cât mai detaliat obiectul 
respectiv, analizându-l verbal din punctul de 
vedere al texturii, culorii, mirosului, gustului, 
pipăitului etc. 

Exercice sensoriel avec 3 objets: un 
parfum, un fruit, un objet aléatoire 
(apud Mihaela Beţiu, cours Jeu et 
improvisation théâtrale)

Les joueurs ont à leur disposition un 
parfum, un fruit et quelques objets éparpillés 
dans l’espace de travail dont ils peuvent en 
choisir un, et ils ont 5 minutes pour étudier 
réellement ces objets. Dans les prochaines 
5 minutes, chacun, à son tour, décrira (en 
français, dans notre cas), avec le plus de 
détails possible, l’objet choisi, en l’analysant 
verbalement du point de vue de la texture, de 
la couleur, de l’odorat, du goût, du toucher etc. 

3. La déclaration (Declarația) – joc 
de prezență scenică și liberă expresie.

Î�n cerc, fiecare salută, î�s� i spune numele s�i 
î�s� i declară pasiunile î�n limba franceză.

Participant�ii formează un cerc. Fiecare, pe 
rând, se prezintă. Cel care î�ncepe primul, din 
propria init�iativă, face un pas î�nainte către 

mijlocul cercului, î�s� i fixează privirea către 
un partener din fat�a lui s�i î�i adresează un 
salut: „Bonjour!”, „Șalut!” sau „Coucou!”. Apoi 
î�s� i î�ntoarce privirea către un alt membru al 
cercului, spunându-i: „Je m’appelle…” Î�n final, î�s� i 
mută privirea către o a treia persoană căreia î�i 
declară: „J’aime…”, alegând o pasiune oarecare 
(ciocolata,  muzica, vacant�ele, animalele etc.). 
După aceea revine la locul lui din cerc, fiind 
urmat de un alt membru al cercului ce preia 
jocul s�i tot as�a. (Lambert, 2010: 27, trad. ns.). 

La déclaration – jeu de présence 
scénique et de prise de parole.

En cercle, chacun salue, se nomme, et 
déclare ses passions en français. 

Les participants sont disposés en cercle. 
Chacun, à tour de rôle, se présente. Celui 
qui commence le premier, volontairement, 
s’avance d’un pas, vers le milieu du cercle, 
donne le regard au partenaire qui se trouve 
en face et lui adresse un «Bonjour!», «Șalut!» 
ou «Coucou!». Îl tourne ensuite son regard 
vers un autre membre du cercle et lui dit: «Je 
m’appelle…» Au final, il se tourne vers une 
troisième personne, lui donne le regard et lui 
déclare: «J’aime…», en choisissant n’importe 
quelle passion (le chocolat, la musique, les 
vacances, les animaux etc.). Après cela il 
reprend sa place dans le cercle, étant suivi par 
un autre membre du cercle qui reprend le jeu 
et ainsi de suite. (Lambert, 2010: 27). 

4. Când o să plec în California
Joc î�n cerc, pe echipe de 10-12 jucători. 

Î�n prima parte a jocului, primul jucător zice: 
„Când o să plec î�n California, o să-mi iau zmeul” 
(sau orice alt obiect). Al doilea jucător zice: 
„Când o să plec î�n California, o să-mi iau zmeul 
s�i pălăria.” Al treilea î�s� i ia zmeul, pălăria s�i 
adaugă un nou obiect. Jucătorul care gres�es�te 
iese din joc s�i jocul continuă până când rămâne 
unul singur.

A doua parte a jocului, se joacă la fel, dar cu o 
nouă serie de obiecte ce vor fi fizicalizate: î�n loc ca 
jucătorul să zică „o să-mi iau pantofii”, el î�s�i pune 
pantofii (invizibili). Următorul repetă act�iunea 
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sa s�i adaugă un nou obiect – spre exemplu cântă 
la un flaut. Ș� i jocul continuă tot as�a, non-verbal. 
(Șpolin, 2014: 60, trad. Mihaela Bet�iu).

Lorsque je partirai en Californie
Jeu en cercle, par equipes de 10 à 12 joueurs. 

Dans la première partie du jeu, le premier 
joueur dit : « Lorsque je partirai en Californie, je 
prendrai mon cerf-volant » (ou tout autre objet). 
Le deuxième joueur dit : « Lorsque je partirai en 
Californie, je prendrai mon cerf-volant et mon 
chapeau ». Le troisième prend son cerf-volant, 
le chapeau et ajoute un nouvel objet. Le joueur 
qui se trompe, sort du jeu et le jeu continue 
jusqu’à ce qu’il y reste un seul joueur. 

Dans la deuxième partie du jeu, on joue de 
la même façon, mais avec une nouvelle série 
d’objets qui seront physicalisés : au lieu de dire 
« je prendrai mes souliers », le joueur met ses 
souliers (invisibles). Le suivant répète l’action 
et ajoute un nouvel objet - par exemple, il fait 
semblant de jouer à la flûte. Et le jeu continue 
ainsi de suite, sans parole. 

(Șpolin, 2014: 60, trad. Mihaela Bet�iu).

5. „L’arrêt de bus” (Stația de autobuz) 
(sau orice alt Spaţiu comun, interior 
sau exterior)

Tip: Șcenă non-verbală s�i apoi verbală. 
Nivel: B1
Obiectiv pedagogic: interact�ionare firească, 

ca î�n viat�a cotidiană
Obiectiv personal: existenţa firească î�ntr-un  

spaţiu, aşteptând autobuzul
Durată: 5 minute maxim
Timp de pregătire: 2 minute
Participare î�n grup: toţi cei prezenţi
Material: accesorii care vor fi alese pe 

principiul necesităţii (geantă, haină etc.)
Desfăs�urarea act�iunii: Participant�ii la 

exerciţiu as�teaptă autobuzul. Acesta este 
î�n î�ntârziere. Șcena î�ncepe cu o singură 
persoană, apoi ceilalt�i participant�i sosesc 
progresiv. Fiecare aşteaptă î�n funcţie de Ce are 
de făcut, De unde vine, Încotro se î�ndreaptă, 
fără să interact�ioneze cu grupul. Cine este? 
El î�nsuşi î�ntr-o situaţie pentru care optează. 

Odată instalat�i, participant�ii pot interact�iona 
adăugând limbajul verbal. (atunci apare de cele 
mai multe ori şi De ce-ul: De ce sunt aici şi cu ce 
scop vorbesc sau cu ce scop am plecat etc.) 

„L’arrêt de bus” (ou n’importe quel autre 
espace commun, intérieur ou extérieur)
Type: scène non verbale puis parlée

Niveau: B1
Objectif pédagogique: interagir naturellement 

comme dans la vie quotidienne
Objectif personnel: l’existence naturelle 

dans un espace, en attendant le bus 
Durée scène: 5 minutes maximum
Temps de préparation: 2 minutes 
Participation en groupe: tous les 

participants présents
Matériel: accessoires qui seront choisis sur 

le principe de la nécessité (sac, manteau etc.) 
Déroulement: Les participants à l’exercice 

attendent le bus. Ce dernier est en retard. La 
scène commence avec une seule personne, les 
autres arrivent ensuite progressivement. Chacun 
attend en fonction de Ce Qu’il a à faire, D’où il 
vient, Où il va, sans interagir avec le groupe. Une 
fois installés, les participants peuvent interagir 
en ajoutant le langage verbal (c’est à ce moment-
là qu’il apparaî�t aussi, la plupart du temps, le 
Pourquoi: Pourquoi je suis ici, dans quel but je 
parle, avec quel but je suis parti, etc.). 

Acest ultim exemplu reprezintă unul 
dintre cele mai utile exerciţii pentru stimularea 
comunicării î�n limba franceză. Fiindcă nu se 
bazează pe o suită de replici scrise dinainte, 
pentru că se evită intrarea „î�ntr-un personaj”, 
interpretarea sau jucarea unui rol (conform unui 
şablon sau unei preconcepţii), iar elevii trebuie 
să se pună pur şi simplu î�n situaţia respectivă  
(„Ce-ar fi dacă?”), ei capătă î�n mod vizibil 
î�ncredere î�n sine şi acţionează firesc. Când 
cuvântul devine necesar, ei vor comunica 
î�n limitele adevărului şi necesităţii, fără să 
demonstreze sau să sublinieze, iar situaţiile pot 
genera alte situaţii şi, dând frâu liber imaginaţiei, 
se naşte cu adevărat un material improvizat, 
unic şi irepetabil.  
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Studii metodice – Abordarea psihologică 
în pregătirea actorului

Metode şi tehnici psihologice de analiză  
a personajelor

 – despre nevoia de coerenţă a dinamicii psihice în căutarea autenticităţii –

Daniela NANE 
UNATC „I.L. Caragiale“ București, România 
danielanane@danielanane.ro

Abstract: The process of formation and training of 
young actors, as well as the continuous improvement 
of experienced actors requires extensive knowledge 
of applied psychology. That the actor must be a fine 
psychologist is almost a commonplace, but how his 
training process should unfold in order for him to 
assimilate the necessary understanding of psychic 
process in a coherent and appropriate way remains to be 
studied. In the doctoral thesis „Performative Alternatives 
of Shakespearean Characters Born of Their Emotional 
Universe” we proposed a didactic model of analysis using 
psychological theories, methods and tools that investigate 
the personality and its dimensions, as well as drawing 
credible and coherent lines of character evolution. This 
type of approach is complementary to the traditional one, responding to 
Stanislavski’s urge to create new methods and to break traditions in both the 
training process and the interpretation process.

Keywords: personality, actor’s art, character, psychology, emotion.

Psihologia s�i teatrul au o mult�ime de 
lucruri remarcabile î�n comun. Utilizând 
conceptele s�i teoriile de bază ale psihologiei, 
actorii pot dezvolta abordări mai concrete s�i 
mai logice ale personajelor. Acest articol este 
o trecere î�n revistă a conceptelor dezvoltate 
î�n cercetarea doctorală Profile psihologice 
remarcabile ale unor personaje shakespeariene 
și nucleul personalităţii acestora, care 
prezintă un model didactic de a î�nvăt�a 

student�ii la actorie să folosească metode s�i 
tehnici psihologice î�n analiza personajelor 
pentru cres�terea nivelului de autenticitate 
î�n interpretarea scenică. Metoda didactică 
propusă este alcătuită din următoarele 
teme psihologice: sistemul de personalitate 
(temperament s�i caracter, sistem atitudinal, 
motivat�ii, î�nclinat�ii s�i interese), personalităt�i 
accentuate s�i tulburări psihologice, emot�iile 
s�i expresivitatea emot�ională (emot�ii de bază, 



100

sarcini emot�ionale), precum s�i elemente de 
microexpresie, î�nsot�ite de elemente de limbaj 
non-verbal s�i paraverbal. Am considerat 
aceste teme ca fiind esent�iale î�n pregătirea 
tânărului actor, î�n complementaritatea 
paradigmei de tip stanislavskian, î�n care 
actorul î�nglobează personajul î�n sine. Modelul 
didactic bazat pe î�nt�elegerea procesualităt�ii 
psihice a personajului presupune un demers 
complementar, de î�nt�elegere a personajului î�n 
context istoric-ambiental, de istorie personală 
î�n familie s�i viat�ă, cu surprinderea coerentă 
a personalităt�ii î�n toate dimensiunile sale 
dinamice, care se modifică s�i se transformă 
de-a lungul partiturii scenice. 

Geneza metodei pe care am creat-o, 
de î�nt�elegere a personalităt�ii caracterului 
dramatic, este o combinat�ie a experient�elor 
personale ca actor cu pasiunea pentru 
psihologie. Am constatat că, î�n general, 
majoritatea regizorilor s� i profesorilor de 
actorie cu care am studiat făceau apel la 
conceptele de emot�ie s� i comportament, dar 
fără o comprehensibilitate specifică s�tiint�ei 
psihologice, de aceea am considerat oportun 
s� i pe deplin folositoare studierea mijloacelor 
necesare pentru a obt�ine caractere s� i emot�ii 
autentice î�n arta interpretativă. 

Pe măsură ce am avansat î�n demersul 
personal de abordare psihologică, am constatat 
că profunzimea î�nt�elegerii pe care am obt�inut-o 
din studiul despre comportamentul uman din 
surse mai tangibile, î�nt�elegere bazată pe dovezi 
s�tiint�ifice, a sporit î�ncercările de dezvoltare a 
personajelor la care lucram î�n teatru. Am ajuns 
să cred că mult�i student�i au dificultăt�i î�n a 
î�nt�elege coerent�a psihologică a unui personaj 
s�i că ar beneficia foarte mult de pe urma a două 
abordări î�n procesul lor de formare ca actori: 
î�n primul rând, cred că student�ii de actorie ar 
trebui să studieze psihologia ca o modalitate 
de a dobândi o mai bună î�nt�elegere generală 
a gândirii, emot�iilor s�i comportamentului 
uman s�i, î�n al doilea rând, cred că profesorii 
de actorie ar trebui să lucreze la crearea unui 
limbaj specific pentru predarea caracterelor s�i 
emot�iilor, predare care se bazează mai degrabă 

pe concepte concrete decât pe un limbaj destul 
de vag. As�adar, scopul cercetării l-a constituit 
investigarea unor modalităt�i de reprezentare 
a personalităt�ilor dramatice cu ajutorul unor 
tehnici s�i metode psihologice, menite să sprijine 
tânărul actor î�n î�nt�elegerea s�i redarea pe scenă 
a comportamentelor s�i expresiilor emot�ionale. 
Rezultatul cercetării s-a constituit î�ntr-o 
schemă de analiză a caracterului dramatic, 
schemă ce surprinde nucleul personalităt�ii 
acestuia, pentru a cres�te expresivitatea s�i 
autenticitarea reprezentării scenice. Am 
urmărit realizarea unei metode practice, î�n 
pas�i, care să sprijine actorul î�n drumul său către 
personaj. Es�antionul cercetării a fost constituit 
din personaje apat�inând î�ntregului univers 
dramaturgic shakespearian – personaje din 
tragedii (Hamlet, Othello s�i Emilia, Romeo s�i 
Julieta, Macbeth s�i Lady Macbeth), comedii 
(Catarina, Puck s�i Titania, Malvolio), drame 
istorice (Richard al ÎÎ-lea, Henric al VÎ-lea, 
Richard al ÎÎÎ-lea). 

Șetul propus de instrumente psihologice 
cuprinde: 1. Temperamentul sau latura 
energică a personalităt�ii (Berger, 2010),  
2. Îdentificarea trăsăturilor cardinale 
(Allport, 1991), 3. Modelul clinic (Millon),  
4. Șistemul atitudinal î�n calitate de componentă 
orientativă pentru comportamentul relat�ional, 
exprimat î�n postură, modalităt�i de exprimare 
a opiniilor, comportamentul elaborat cons�tient 
î�n exercitarea unui rol în rol (simulare, 
disimulare), caracteristica dominantă î�n diferite 
ipostaze, predispozit�iile î�n emiterea judecăt�ilor 
s�i adoptarea pozit�iilor specifice. 

O important�ă deosebită î�n analiza 
personajului î�l are momentul/contextul 
schimbării psihologice. Pentru ca schimbarea 
personajului să fie autentică, expresia scenică 
a acestei schimbări trebuie să fie coerentă cu 
legităt�ile psihologice. Șistemul multiaxial al lui 
Millon poate oferi un ghid util pentru domeniile 
personologice funct�ionale ale caracterului, 
care nu se deduc cu us�urint�ă de cele mai multe 
ori din lectura textului. Oferim spre exemplu 
cazul lui Henric al VÎ-lea, care prin actele sale 
de comportament este un caracter schizoid, cu 
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atitudine generală de impasibilitate, cu conduită 
neangajată, stil cognitiv sărăcit, mult�umit de 
sine s�i cu o reprezentare obiectuală săracă. 
Acesta intelectualizează excesiv, fapt us�or de 
remarcat din analiza textului, dar dispozit�ia 
apatică o deducem din coerent�a psihologică 
subsumată. Șchimbarea sa psihologică e vagă, 
dar î�l aruncă î�n depresie, devine neconsolat, 
fără apărare, pesimist, lipsit de valoare, părăsit 
s�i persecutat, iar mecanismul de reglare este 
ascetismul. Unele reprezentări regizorale au 
fost tentate să-l reprezinte ca pe un ascet fanatic, 
dar coerent�a psihologică pe care o sust�inem ne 
î�ndreptăt�es�te să î�l reprezentăm mai degrabă 
epuizat din punct de vedere morfologic s�i de 
o melancolie morbidă. Tânărul actor/regizor 
ar fi tentat să î�mbrăt�is�eze varianta fanatică a 
ascetismului personajului, mania fiind mai us�or 
de reprezentat, mai dinamică, des�i calea mai 
dificilă, dar s�i mai autentică î�n acelas�i timp, o 
reprezintă prăbus�irea definitivă î�n sine. 

Un alt exemplu î�l constituie Richard al ÎÎ-
lea, pentru care expresia comportamentală 
după momentul de schimbare psihologică 
poate oferi mai multe căi, una de accentuare 
a histrionismului narcisic, o alta de revelare a 
unei dimensiuni introspective, contemplative, 
filosofice. Învocând coerent�a psihologică, am 
putea spune că mania histrionicului devine 
depresie, conturând un personaj tragic. 
Versiunea regizorală poate exploata acest filon 
al tragismului sau aborda o manieră mai fină, a 
tragismului de fat�adă, protejat de mecanisme 
cum sunt negarea, rat�ionalizarea, proiect�ia, 
datul î�n spectacol sau disocierea de afect, toate 
acestea fiind mai dificil de exprimat, dar î�n 
acelas�i timp mai autentic. 

Un alt caracter remarcabil, Richard al 
ÎÎÎ-lea este un reprezentant emblematic 
pentru triada î�ntunecată1 – machiavelismul 
ca atitudine manipulatoare, narcisismul ca 
iubire de sine excesivă s�i psihopatia ca lipsa 
empatiei, confuzia valorilor general umane s�i 

1 Paulhus, D. L., Jones, D. N. (2011). Întroducing 
a short measure of the Dark Triad. Poster 
presented at the meeting of the Șociety for 
Personality and Șocial Psychology, Șan Antonio.

incongruent�a atitudinală. Ștudent�ii pot folosi 
cei 27 de itemi ai Șcalei triadei î�ntunecate 
pentru a î�nt�elege modul î�n care acest tip de 
personalitate î�s� i găses�te expresia î�n cognit�ii, 
emot�ii s�i comportament.

Analiza personajului Hamlet a constituit 
o altă oportunitate de testare a schemei de 
analiză, pornind de la î�nt�elegerea bipolarităt�ii 
lui, a mis�cării personajului pe palierul 
depresiv-maniacal-psihotic, mai potrivit 
comportamentului său de răzbunare, decât 
expresivitatea melancolică din reprezentările 
clasice. De altfel, Claudius vorbes�te despre 
transformarea lui Hamlet, sugerând că 
temperamentul său nu era al unui melancolic, 
depresia fiind ocazionată de starea de doliu. 
Î�nt�elegerea coerentă a dinamicii psihice 
a personajului permite tinerilor actori o 
expresivitate veridică, cu energia potrivită 
ideat�iei personajului.

Cuplul Macbeth s�i Lady Macbeth evoluează 
î�n oglindă, iar î�nt�elegerea dinamicii psihologice 
pentru fiecare, dar s�i separat, poate fi o sursă 
importantă de coerent�ă dramatică. Î�n timp ce 
Macbeth î�s� i reprimă cu succes instant�a morală, 
Lady Macbeth este cucerită de ea. Șurprinderea 
unităt�ii î�n contrarii asigură simetria polarizată, 
caracterul antitetic al fat�etelor aceluias�i 
tip de temperament – sanguin – perfect 
proiectat î�n atmosfera sângeroasă a piesei. Î�n 
psihodinamica lor, Macbeth s�i Lady Macbeth 
reprezintă fet�ele aceleias�i monede, de aceea 
comprehensibilitatea psihologică este vitală 
pentru cadent�a s�i congruent�a act�iunii.

Nu toate personajele lui Șhakespeare 
sunt remarcabile sub aspectul patologizant al 
manifestării. Romeo s�i Julieta reprezintă un 
cuplu benign, remarcabil fiind contextul care 
le-a adus celebritatea. De altfel, se spune că 
Romeo este un personaj care nu este supus 
schimbării de-a lungul piesei, motiv pentru 
care partitura actoricească ar putea să cadă î�n 
platitudine. Având la î�ndemână instrumente 
psihologice, as�a cum este modelul axial al 
lui Millon, tânărul actor sau regizor î�s� i poate 
conduce personajul î�ntr-o zonă proteică, cu 
valent�e actorices�ti mai generoase. 
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Metoda de analiză propusă deschide 
oportunităt�i de î�nt�elegere actuală a caracterelor, 
descoperind perspective post-moderne, 
problematice, î�n care publicul este invitat 
la propria î�nt�elegere, ca parte integrantă î�n 
formarea s�i desfăs�urarea acestui proces. Dar 
pentru ca această comprehensibilitate să nu 
se piardă pe drum, caracterul expus î�ntr-o 
product�ie post-modernă are nevoie de s�i 
mai multă coerent�ă decât î�n transpunerile 
moderne. Psihologia pune la dispozit�ie 
metode de introspect�ie autentică, interogare s�i 
reprezentare a experient�ei umane.  Șintetizând, 
modelul didactic propus are ca fundamente 
practice alegerea unor instrumente psihologice 
de analiză psihologică a personajelor ca s�i cum 
acestea ar fi persoane reale. Baza teoretică a 
acestei abordări o reprezintă teoria sarcinii 
emot�ionale (Konijn, 2000), teoria expresiei 
emot�ionale (Ekman, 2016, pp. 31-34), teoriile 
rat�ional-emotive s�i abordările cognitive ale 
emot�iilor, precum s�i teorii ale personalităt�ii 
elaborate de Șchmiescheck (1970, pp. 378-381) 
s�i Millon (2004). Aceste direct�ii teoretice sunt 
doar propuneri care au constituit doar modele 
s�i scheme ad-hoc de analiză a unor caractere s�i 
se pot constitui î�ntr-o metodă utilă de abordare 
a interpretării, precum s�i premisele dezvoltării 
unui sistem formalizat s�i al unui lexicon cu 
potent�ial de dezvoltare. Des�i doar unele 
personaje corespund unui tablou clinic, aproape 
toate posedă personalităt�i accentuate, tus�e 
caracteriale î�ngros�ate, care permit desfăs�urarea 
dramatică a act�iunii. Utilizarea sistemului 
axial elaborat de T. Millon asigură coerent�a 
psihologică conform legităt�ii care funct�ionează 
chiar s�i î�n procesele de dezorganizare a 
personalităt�ii, ca î�n cazul tulburării morale sau 
al nebuniei.  

O altă linie de analiză a personajelor o 
constituie cercetarea sistemului de motivat�ii, 
care necesită investigat�ii temeinice din partea 
tânărului actor sau regizor. Majoritatea 
artis�tilor contemporani explorează motivat�iile 
s�i alegerile psihologice ale personajelor î�ntr-o 
anumită paradigmă, fie că este psihanaliza 
freudiană, psihologia umanistă de tip 

rogersian, modelul cognitiv-comportamental, 
teorii ale personalităt�ii ale lui Adler, Jung sau 
Rank, ca să amintim doar câteva perspective, 
iar la acestea adăugăm modele clinice ale 
personalităt�ilor accentuate sau patologice. 
As�adar, î�n timp ce tot�i actorii iau cu regularitate 
decizii psihologice definitorii cu privire la 
rolurile pe care le joacă, foarte rar psihologia 
este o parte formală î�n pregătirea actorului. Cu 
toate acestea, psihologia este unul dintre cele 
mai importante instrumente pe care actorul 
le foloses�te î�n arta sa. Î�n psihologia modernă 
coexistă, mai mult sau mai put�in pas�nic, 
s�coli diferite care privesc condit�ia umană 
din perspective diferite s�i adesea unice sau 
contradictorii. 

Demersul analitic se poate desfăs�ura 
s�i ca o serie de interogat�ii la care student�ii 
sunt invitat�i să ofere propriile răspunsuri. 
Î�ntrebările se referă la: 1. Ce tip de energie 
emană personajul, î�n consecint�ă ce fel de 
temperament are, 2. Cum este orientat, spre 
interior, cu preocupări introvert-reflexive sau 
investes�te continuu î�n exterior, î�n manieră 
extrovertă, 3. Dacă apart�ine sau nu unei 
tipologii s�i dacă da, ce î�l individualizează, 
ce dispozit�ii sunt personale, unice s�i cum se 
manifestă ele î�n plan comportamental, 4. Care 
sunt trăsăturile cardinale ale personajelor, mai 
ales î�n cazul celor remarcabile/except�ionale, 5. 
Care sunt dispozit�iile s�i trăsăturile centrale care 
se referă la tendint�ele specifice personajului 
s�i î�i determină comportamentul, 6. Care sunt 
dispozit�iile s�i trăsăturile secundare, care se 
referă la tendint�ele exprimate contextual s�i 
care organizează structural personalitatea, 
7. Existent�a/nonexistent�a unor trăsături de  
personalitate accentuate, pentru care se 
pot folosi ghidaje instrumentale cum sunt 
inventarele de personalitate s�i criteriile 
diferitelor tipologii, 8. Caracterul pervaziv, de 
tipar comportamental, ce defineşte personajul 
indiferent de context. Șunt utile asert�iunile s�i 
observat�iile cu privire la orientarea existent�ială 
a personajului, prototipul său de normalitate/
anormalitate, stilul de adaptare conform 
unor categorii nosologice consacrate. Această 
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schemă cu opt trepte este us�or de parcurs s�i 
reprezintă scopul demersului de surprindere a 
nucleului personalităt�ii unui caracter. 

Procesul prin care informat�iile despre un 
personaj se adună s�i devin clare î�n mintea 
celui care analizează creionează peisajul 
emot�ional î�n care există acel personaj, ajută 
la conturarea unui caracter coerent din 
punct de vedere psihologic s�i contribuie la 
alegeri semnificative pentru a crea un rol 
de impact prin autenticitatea lui. Pentru a 
exemplifica, Henric al VÎ-lea are ca trăsătură 
cardinală schizoidia. Congruent�ele palierelor 
de manifestare ale personalităt�ii sale se 
manifestă î�n impasibilitatea comportamentală, 
conduita neangajată, stilul cognitiv sărac, 
imaginea de sine dominată de auto-mult�umire, 
reprezentarea obiectuală slabă, diluată î�n 
intelectualizări fort�ate ca mecanisme de 
coping, organizare morfologică nediferent�iată 
ce poate fi exprimată î�n aparit�ii cu aer hieratic, 
temperamentul este flegmatic, apatic, cu o 
expresie emot�ională dominată de lentoare, 
inexpresivă. Toate acestea sunt exprimate 
î�ntr-un non-verbal cu mis�cări ample, lente, 
diluate, largi s�i inutile. Un alt exemplu este 
Richard al ÎÎ-lea, care are ca trăsătură cardinală 
histrionismul, cu acte comportamentale 
dramatice, căutător permament de atent�ie. 
Știlul cognitiv este aiurit, imaginea de sine 
inconsistentă, bazată pe atitudinea celor din 
jur, supusă mereu contextului fluctuant. Î�n 
reprezentarea scenică stilul este mereu reactiv, 
î�n antiteză cu impasibilitatea lui Henric VÎ. 
Reprezentarea sa obiectuală este superficială, 
fiind excesiv centrat pe sine s�i pe impresia pe 
care o creează. Mecanismul defensiv dominant, 
mai ales după î�ntemnit�are, este disocierea 
gândului de afect, exprimată î�ntr-o aparentă 
detas�are, de î�nghet�are afectivă, ce poate fi 
confundată cu expresia depresivă. Organizarea 
sa morfologică este contrafăcută, nimic la el nu 
este autentic, este caracterizat de fluctuat�ie, 
î�n funct�ie de energia care î�l validează sau 
invalidează, de aceea expresia sa emot�ională 
scenică este permanent dependentă de 
mis�carea celorlalte personaje. Metaforic, el 

este ca o marionetă legată cu firele nevăzute 
ale atitudinilor s�i dispozit�iilor celor din jur.

Î�ntrebarea care se pune se referă la modul 
î�n care actorul poate să aplice î�n munca sa 
unele dintre nenumăratele teorii s�i modele 
psihologice moderne, prezentate dintr-o 
perspectivă pe care actorii o pot î�nt�elege s�i 
utiliza î�n procesul de creat�ie. Ștanislavski a 
inventat s�i explorat practic limbajul pe care 
î�l folosim astăzi cu privire la arta actorului, 
atât pe scenă, cât s�i î�n fat�a camerei, oferind 
căi de realizare a unor personaje realiste s�i 
credibile din punct de vedere psihologic. Cu 
toate acestea, teoriile despre actorie ale lui 
Ștanislavski se bazează pe teorii dezvoltate î�n 
secolul XVÎÎÎ de către Diderot s�i Ribot. De altfel, 
Ș. Carnicke21 (2009) sust�ine că Ștanislavski nu 
ar fi citit niciodată lucrările lui Freud, des�i cei 
mai mult�i exeget�i consideră că acesta s�i-a creat 
tehnicile psihologice bazat pe opera lui Freud. 
Î�n lucrarea Psychology for Actors: Theories 
and Practices for the Acting Process, Kevin 
Page (2018) aduce argumente că metoda lui 
Ștanislavski are la bază concepte psihologice 
pre-freudiene, iar David Krasner (2011) 
sust�ine că actoria modernă se î�ntemeiază 
pe aspectele psihologice enunt�ate de Lee 
Ștrasberg, pe cele sociologice evident�iate de 
Ștela Adler s�i pe cele comportamentale ale lui 
Șanford Meisner, dar că a venit momentul ca 
arta actorului să facă un decisiv pas î�nainte, 
depăs�ind modelele tradit�ionale s�i adoptând 
referint�ele noi din psihologie. 

Depăs�ind paradigma mecanicistă 
tradit�ională a formării actorului, nu facem 
decât să răspundem î�ndemnului părintelui 
artei interpretative actorices�ti, Ștanislavski: 
Creați-vă propria metodă. Nu depindeți în 
mod obedient de a mea. Născociți ceva care să 
funcționeze pentru voi! Și continuați să rupeți 
tradițiile, vă implor! 

2  Autoarea lucrării Stanislavsky in Focus
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Abstract: Creativity is one of the most important elements 
of an actor’s process, perhaps the central element of 
that process. Because of this, the analysis of the creative 
process should become a study object for the work of an 
actor. From this perspective, acting is in part an individual 
process and in part a collective process. The detailed 
analysis of the stages of the creative process toghether 
with the presentation of some creative group models 
may prove useful for the individual process of the actor 
as well as for the group of actors that are in the process 
of rehearsal. Furthermore, the presentation of personality 
types that are representative for actor’s approach of 
the rehearsal process may be a reference point for self-
identification of one’s strong and week suits in regard to 
the creative process.

Keywords: creativity, creativity process, creative groups, reverie, creative types.

Creativitatea, î�n funct�ie de persoanele 
care au studiat-o, are multe s�i variate definit�ii, 
dar majoritatea converg î�ntr-un singur punct: 
crearea noului. Î�n principiu, scopul procesului 
creativ se pliază perfect pe o societate ahtiată 
după nou. Cu toate astea, funct�ia creativităt�ii 
este s�i ea afectată de conceptul eficient�ei s�i 
de mentalitatea „ceea ce este rapid este mai 
bun”, astfel î�ncât rezultatele procesului rămân 
î�n sfera superficialului. „Crearea noului” este 
doar rezultatul final al funct�iei creatoare, iar 
ceea ce ne interesează pe noi, pentru a face 
diferent�a î�ntre un proces creativ sănătos s�i 
unul viciat, sunt datele de plecare, cu alte 
cuvinte premisele creativităt�ii. 

Ș-au vehiculat de-a lungul timpului mai 
multe premise ale creativităt�ii, plecând de 
la not�iunile de talent s� i geniu care se legau 
de vechile idei despre destin s� i predestinare 
asociate cu ideea de inspirat�ie divină prin 
care fort�ele supranaturale gratifică pe 
muritori, trecând prin mos�tenirea genetică 

care devine singura răspunzătoare pentru 
inteligent�ă s� i fort�a creatoare, comparând 
geniul cu nebunia, ajungându-se la teoria 
psihanalistă care subliniază important�a 
incons�tientului s� i a capacităt�ilor afective ca 
fort�e motorii ale actului creat�iei. Toate aceste 
teorii au condus spre ideea că „actele de 
creaţie sunt expresia î�ntregii personalităţi şi 
nu doar a uneia sau alteia dintre funcţiunile 
psihice” (Roco/a, p. 4).

Cu alte cuvinte, pentru a da viat�ă noului, o 
persoană se foloses�te de toate capacităt�ile de 
care dispune. Ș-ar părea că nici această teorie nu 
ne oferă posibilitatea unei generalizări, î�ntrucât 
doi oameni diferit�i nu pot avea capacităt�i 
identice. As�adar, o scurtă recapitulare: avem 
premise individuale ale creat�iei, iar rezultatul 
final al procesului creativ este tot unul 
individual: „noul”, as�a cum a fost creat. Șe mai 
poate î�ncerca î�n aceste condit�ii o generalizare? 
Da, pentru că ceea ce se poate generaliza sunt 
etapele procesului creativ. 
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Ștudiul procesului creativ a constituit 
obiectul multor lucrări de psihologie, î�ntre 
care se evident�iază cele ce apart�in curentului 
gestaltis�tilor: „Î�n 1926, G. Wallas, sistematizând 
observaţii anterioare datorate mai ales 
lui J. Dewey, vine cu o foarte interesantă şi 
edificatoare stadializare a procesului creativ, 
prevăzând etapele: preparaţie, incubaţie, 
iluminare şi elaborare finală. Aceste patru 
stadii ale creaţiei sunt larg confirmate şi au 
intrat î�n fondul cunoştinţelor curente de 
psihologie. Î�n general, cercetările intensive ale 
creaţiei reuşesc, pe de o parte, să releve faptul 
că procesul creativ se realizează î�n mai multe 
etape, «insightul» gestaltiştilor reprezentând 
numai un moment, pe de altă parte, să releve 
caracterul de sistem plurimodal şi personalist 
al structurilor sau formaţiilor creative” 
(Roco/a, p. 4). Concluzia este că etapele 
sunt generale s�i există î�n această ordine, iar 
personal este doar felul î�n care fiecare trece 
prin aceste etape s�i care anume etapă este mai 
importantă s�i mai fructoasă pentru rezultatul 
final al procesului de creat�ie. 

Cercetătorii care s-au ocupat de-a lungul 
timpului cu studiul creativităt�ii individuale sau 
de grup au î�ncercat elaborarea diverselor modele 
de grupuri creative care să elimine factorii 
inhibitori ai creativităt�ii. Unul dintre aceste 
modele, „Brainstormingul”, este binecunoscut 
s�i a intrat î�n limbajul comun, dar e î�nt�eles 
superficial ca o adunare de oameni care rezolvă 
o problemă mai repede decât indivizi separat�i 
care î�ncearcă să rezolve aceeas�i problemă. 
Î�nsă, unul din criteriile cele mai importante 
de funct�ionare ale acestui grup creativ este 
legat de momentul de rezolvare a problemei, 
iar acest moment nu este simultan cu cel al 
emiterii ideilor pentru rezolvarea problemei. 
Acest criteriu, alături de cel al evaluării amânate 
a propunerilor, este folosit pentru a reduce 
din presiunea de moment ce grăbes�te găsirea 
unei solut�ii valabile s�i dă libertate s�i relaxare 
individului să se cufunde î�ntr-o mare de idei 
bune sau proaste, antrenându-s�i imaginat�ia s�i 
sporindu-s�i capacitatea de asociere a ideilor. De 
asemenea, o altă regulă a acestui model de grup 

creativ este cea care spune că evaluarea ideilor 
emise nu se face de către grupul care le-a emis. 
Respectarea acestui model a devenit, î�nsă, prea 
put�in eficientă. Este considerat cronofag s�i deci 
etapele s�i regulile sunt adaptate la cerint�ele 
unui rezultat rapid s�i pasabil, dar de prea multe 
ori superficial. 

Un alt model de grup creativ este „Șinectica” 
s�i are acelas�i scop: rezolvarea creatoare 
de probleme, dar alegerea membrilor care 
alcătuiesc grupul se face după criterii precise 
care t�in cont de vârstă, pregătire profesională 
s�i constitut�ie emot�ională, spre deosebire de 
„Brainstorming” unde nu există criterii de 
select�ie. Din punctul de vedere al abordării 
problemei, „Șinectica” se î�ntemeiază pe discut�ii 
purtate î�n contradictoriu bazate pe argumente 
s�tiint�ifice. 

Desigur că un grup de actori la repetit�ii 
poate fi numit un grup creativ care funct�ionează 
după regulile proprii, fiecare funct�ionând 
altfel, dar depinzând de coordonator (regizor 
sau profesor) s�i de ceilalt�i actori. Î�n acest 
context se pune î�ntrebarea de ce nu am putea 
î�mprumuta atunci din practicile grupurilor 
creative studiate s�i implementate de specialis�ti 
î�n domeniu, adaptându-le la nevoile s�i cerint�ele 
specifice ale profesiei noastre? Realitatea ne 
obligă să ne î�ndreptăm către acelas�i răspuns. 
Î�n sistemul de teatru independent, î�n principal, 
dar s�i î�n cel de stat, graba cu care se realizează 
un proiect, situat�ia î�n care se repetă două sau 
chiar trei proiecte simultan, nu lasă timp de 
reflect�ie asupra proceselor naturale de lucru 
al unui grup care ar trebui să-şi utilizeze, î�n 
primul rând, funct�ia creativă. 

Unele din marile blocaje ale actorilor 
sunt generate de nevoia de a găsi solut�ii 
coroborată cu presiunea timpului s�i cerint�ele 
coordonatorului. Î�n alte cazuri, blocajele vin 
din formularea deficitară a problemei care 
trebuie rezolvată. Graba către rezultate, către 
glorie, frica de penibil, de gres�eli, de critică, 
nevoia exagerată de apreciere, de acceptare s�i, 
î�n general, orice dezechilibru, duc la reducerea 
capacităt�ilor creative. Poate că o analiză mai 
atentă asupra etapelor proceselor creative s�i 
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apoi aplicarea acestor structuri pe modul de 
lucru al grupului ar putea să î�nlăture factorii 
inhibatori ai creativităt�ii. 

Prima etapă a procesului creativ este 
Prepararea, care, la rândul ei, este î�mpărt�ită î�n 
patru subetape: 

 • observația sau sesizarea problemei; 
 • analiza și definirea problemei; 
 • acumularea materialului informațional, 

formularea de ipoteze preliminare;
 • încercarea de restructurare a materialului, 

schiţarea primelor soluţii. 
Unul dintre factorii perturbatori care se 

pot manifesta î�n această etapă este impunerea 
unor restrict�ii iluzorii. 

Șe î�ntâmplă deseori î�n ultimul timp, 
folosindu-se scuza timpului sau pretextul 
inutilităt�ii, să se grăbească semnificativ etapa de 
lucru a lecturilor la masă, acest lucru mascând 
fie o lipsă de î�nt�elegere a actului de creat�ie, fie o 
insuficientă pregătire a coordonatorului. Fraze 
ca E pe făcute., Pierdem timpul., Știm despre 
ce e vorba., folosite ca argumente pentru o 
î�ncheiere prematură a acestei etape, conduc la 
o insuficientă pregătire teoretică a colectivului, 
care, la rândul ei, are drept rezultat un act de 
creat�ie fără baze solide, haotic, cu propuneri s�i 
idei neclare astfel î�ncât, cu câteva zile î�nainte 
de premieră, apar constatări surprinzătoare de 
genul: De fapt, e altă perioadă istorică, Nu știam 
că asta e o tradiție, sau Cuvântul X înseamnă și 
altceva.

Faptul că o problemă se poate rezolva î�ntr-un  
singur fel (E pe făcute), faptul că timpul limitat 
î�n care un proiect trebuie să prindă viat�ă 
presupune uneori arderea etapelor, precum 
s�i faptul că deseori se refuză orice informat�ie 
suplimentară pe motiv că actorii sunt suficient 
documentat�i, î�nseamnă exact impunerea sau 
autoimpunerea unor restrict�ii iluzorii.

„Toate etapele sunt strict necesare 
de parcurs, existând totuşi o pondere a 
acestora. Astfel, pentru domeniile ştiinţific 
şi tehnic spre deosebire de alte sfere de 
activitate î�n care predispoziţiile native au 
un rol mult mai î�nsemnat decât î�n ştiinţă şi 
tehnică, «prepararea» deţine un loc de mare 

î�nsemnătate.” (Roco/b, p. 15), dar eliminarea 
î�n î�ntregime a primei etape a procesului 
de creat�ie a unui spectacol, adică lecturile 
la masă, nu poate decât să surpe î�ntreaga 
structură pentru că „persoanele î�nalt creative 
se deosebesc, î�n general, de cele slab creative 
î�n privinţa strategiilor de soluţionare a 
problemelor. Astfel, persoanele creative acordă 
o atenţie deosebită fazei de analiză a problemei 
consacrând mai mult timp î�nţelegerii cât mai 
bine a problemei prin formularea de î�ntrebări, 
căutarea unei informaţii suplimentare decât 
aceea cuprinsă î�n enunţul problemei. Îndivizii 
slab creativi consumă mai mult timp pentru 
sintetizarea informaţiilor despre problemă 
şi elaborarea planului de rezolvare, aceasta 
deoarece problema nu este analizată foarte bine 
î�n vederea î�nţelegerii ei.” (Roco/a, p. 23) Toate 
aceste observat�ii ne conduc către concluzia că 
un colectiv artistic care se implică î�n product�ia 
unui spectacol trebuie să se extragă din ritmul 
cotidian s�i să-s�i acorde timpul necesar pentru 
a parcurge etapele naturale ale procesului de 
creație artistică, astfel î�ncât rezultatul muncii 
lor să nu fie marcat de spectrul superficialului. 

„O minte organizată e precum o apă 
limpede, doar atunci pot�i să-i cercetezi 
fundul, să-i pret�uies�ti bogăt�ia s�i să te feres�ti 
de pericolele din adâncuri” spune o zicală 
anonimă. Tot as�a s�i procesul de creat�ie al unui 
spectacol poate decurge mai lin, mai bogat 
din punct de vedere creativ s�i artistic atunci 
când este bine organizat s�i structurat. Astfel 
î�n cadrul lecturilor la masă pot fi identificate 
toate cele patru subetape ale primului stadiu 
de lucru – Prepararea:

 • Observația este prima lectură, momentul 
î�n care echipa de lucru face cunos�tint�ă 
cu textul pe care se bazează spectacolul. 
Obiectivele acestei subetape sunt 
sesizarea problemelor, a dificultăt�ilor 
textului care pot varia de la problemele 
scenografice (multe schimbări de decor, 
multe s�i variate spat�ii de joc), la situat�ii 
de joc greu de asumat, relat�ii neclare î�ntre 
personaje, până la teme şi suprateme 
dificile ale textului.
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 • Analiza și definirea problemei este 
reprezentată de următoarele lecturi s�i 
discut�ii bazate pe text. Obiectivele acestei 
subetape sunt analizarea s�i formularea 
clară, concisă a problemelor sesizate 
î�n prima subetapă. Alegerea temelor 
s�i supratemei care vor fi abordate î�n 
spectacol s�i definirea lor s�i a felului î�n 
care coexistă, analiza contextului socio-
economic s�i a perioadei istorice î�n care 
este plasată act�iunea din text, definirea 
clară a situat�iilor de joc, formularea 
concretă, concisă s�i activă a scopurilor s�i 
obiectivelor personajelor, analiza relat�iilor 
î�ntre personaje sunt subiecte care trebuie 
abordate î�n această subetapă. 

Ca mijloc de lucru pentru această etapă se 
potrives�te modelul grupului creativ „Șinectica” 
al cărui principii de funct�ionare sunt: 

„a) transformarea străinului î�n familiar (a 
lucrurilor foarte necunoscute, cu totul noi, î�n 
lucruri foarte banale şi obişnuite);

b) transformarea familiarului î�n străin (a 
lucrurilor foarte banale, cunoscute, î�n lucruri 
cu totul noi pe care le-ai vedea pentru prima 
dată);

c) jocul cu legile, cuvintele, metaforele 
(ignorarea oricăror legi, atribuirea unor 
accepţii, semnificaţii diferite de cele 
obişnuite).” (Roco/c, p. 6)

Mecanismele de operare utilizate î�n 
rezolvarea problemelor sunt, printre altele:

 – „detaşarea emoţională şi cognitivă de 
problemă;

 – implicarea î�n problemă (identificare 
cu aceasta);

 – menţinerea unei tensiuni emoţionale 
(amânarea tendinţei de a găsi cât mai 
repede soluţia problemei);

 – exprimarea liberă a impulsurilor 
imaginative (speculaţia).” (Roco/c, p. 6)

 • Cea de-a treia etapă, cea a strângerii 
informațiilor, î�n general nu are nevoie 
de explicat�ii, obiectivele fiind clare. 
Este etapa î�n care ne informăm despre 
contextul socio-economic, politic s�i 
cultural î�n care a fost scris textul, aceleas�i 

contexte pentru act�iunea din text, 
biografia personajelor, profesiile lor (Nu 
pot�i juca o bucătăreasă dacă nu s�tii cum 
se ascute un cut�it.), obiceiurile s�i tradit�iile 
pe care acestea le practică (Ce î�nseamnă la 
rus�i as�ezatul î�n tăcere î�nainte de plecarea 
î�ntr-o călătorie?). 

 • Totus�i, trebuie făcute nis�te mici precizări. 
O gres�eală frecventă pe care o mare 
parte dintre noi o facem este ca după 
o documentare generală s�i, uneori, 
superficială să ne declarăm informat�i 
suficient. Aceasta este momentul î�n care 
creierul nostru „trage obloanele” s�i î�ncepe 
să lucreze cu ce a stocat până atunci. 
Înformat�ia, cunos�tint�ele, ideile care se 
dezvoltă î�n mintea noastră sunt precum 
aerul dintr-o casă: dacă nu sunt deschise 
ferestrele pentru a-l î�mprospăta se va 
î�mbâcsi, se va consuma oxigenul s�i î�n cele 
din urmă va deveni neprielnic viet�ii; î�n 
acest caz, este omorâtă puterea de creat�ie. 
De ret�inut că î�n profesia noastră subetapa 
aceasta se poate prelungi chiar s�i până î�n 
momentul etapei iluminării. 

 • Ultima subetapă a lecturilor la masă 
este cea a formulării ipotezelor inițiale 
și a căutării mentale a soluțiilor care, 
î�mpreună cu momente sporadice de 
iluminare, dau nas�tere germenului 
solut�iei. Dintre condiţiile favorizante ale 
activităţii î�n această fază mai î�nsemnate 
sunt următoarele: rezistenţa la tendinţa 
de adoptare prematură a unei soluţii s�i 
toleranţa la ambiguitate. Ș� i î�n această 
subetapă se poate aplica modelul 
grupului creativ „Șinectica”. Discut�iile 
î�n contradictoriu, analiza s�i judecata 
imediată a ideilor emise î�n această etapă 
nu prezintă un risc crescut de inhibare a 
creativităt�ii. Actorii sunt mult mai put�in 
sensibili la critica argumentativă, la nivel 
mental, a unei idei decât la critica unei 
improvizat�ii î�n care trupul s�i sufletul lor 
s-a dezvăluit î�ntr-o mai mică sau mai 
mare măsură î�n fat�a grupului. Pentru a 
clarifica definit�iile, oarecum teoretice, ale 
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factorilor favorizant�i ai acestei subetape 
folosim câteva exemple. Î�n cazul î�n care o 
idee î�s� i face aparit�ia cu putere s�i se cere 
discutată sau aplicată pe loc sau este 
singura idee care există î�n acel moment, 
discut�ia sau punerea î�n practică trebuie 
amânate până când vor exista cel put�in alte 
trei variante, care vor fi discutate î�naintea 
celei propuse init�ial. Astfel, tendint�a de 
a opri căutarea după ce o idee, aparent 
valoroasă, a fost prezentată este î�năbus�ită. 
Î�n acelas�i timp, dacă ideea prezentată este 
valoroasă s�i nu este discutată amănunt�it 
s�i criticată pe loc, ea va face trecerea de 
la nivelul cons�tient, analitic la un nivel 
precons�tient, sau incons�tient (trecerea de 
la Preparare la Încubat�ie) unde rapiditatea 
s�i complexitatea mult sporită a proceselor 
asociative vor dezvolta ideea până la etapa 
iluminării.
Toleranța la ambiguitate se referă la idei 
care nu sunt strict î�n logica textului, a 
personajului sau a situat�iilor normale 
de viat�ă, dar care pot fi valoroase dacă 
sunt lăsate să se dezvolte. (De exemplu: 
Personajul X se află la o î�nmormântare 
s� i la un moment dat î�ncepe să cânte s� i să 
danseze.) Î�n general, î�n această subetapă 
este de preferat ca nicio idee să nu fie 
respinsă (cu except�ia celor care sunt 
total î�n afara subiectului), ci mai degrabă 
să fie detaliate s� i dezvoltate, eliberate să 
intre î�n cea de-a doua etapă a procesului 
creator. 

Pentru toate aceste subetape se pot 
dezvolta exercit�ii care să facă translat�ia de la 
informat�ia cu caracter teoretic de mai sus, la 
practica de zi cu zi a artei actorului.

„Incubaţia este etapa de aşteptare î�n urma 
perioadei î�ndelungate de preparare. Este o 
etapă î�n care persoana este aparent pasivă 
şi relaxată.” (Roco/a, p. 17) Î�n acest moment 
al procesului de creat�ie se face trecerea 
de la procesele de lucru cons�tiente la cele 
incons�tiente. „După mulţi autori (M. Ralea, E. 
Kris, L. Kubie ş.a.), creativitatea este rezultatul 
acţiunii proceselor preconştiente, care prezintă 

un grad de libertate şi flexibilitate mult mai 
ridicat decât procesele conştiente. Procesele 
preconştiente uzează liber de analogii, 
suprapunând elemente disparate pentru a 
forma structuri perceptuale şi conceptuale 
noi, ajungându-se astfel la remodelarea 
propriei experienţe î�n vederea atingerii unui 
nivel de sinteză cu totul deosebit; jocul liber 
al proceselor preconştiente î�ndeplineşte două 
funcţii î�n creaţie: a) furnizează un flux continuu 
şi nesecat de date vechi, care se reorganizează 
î�n combinaţii noi, mai ales prin intermediul 
analogiilor; b) are un rol selectiv asupra celor 
mai mici detalii ale comportamentului şi 
experienţei individului. Manifestarea liberă a 
proceselor preconştiente se produce î�n stările 
de somn, vis şi reverie (atunci când gândurile 
vagabondează liber, nestânjenite de reguli şi 
convenţii).” (Roco/a, p. 17)

Cu alte cuvinte, toate datele, informat�iile, 
ideile stocate î�n etapa precedentă intră î�ntr-un  
dans necontrolabil î�n care se î�mpletesc s� i se 
suprapun, se ating s� i se despart, se î�nghit s� i 
se elimină î�ntr-o furtună de imagini, idei, 
concepte, trăiri s� i metafore care, odată 
linis�tită, permite, din calmul ei, nas�terea 
solut�iei. Valoarea soluţiei incipiente care se 
prefigurează î�n această fază depinde de o serie 
de calităţi ale activităţii din etapa precedentă 
(prepararea), dintre care mai î�nsemnate sunt: 
corectitudinea, amplitudinea, selectivitatea 
şi seriozitatea informării şi documentării. 
Î�n plus fat�ă de acestea, accentul trebuie 
pus pe eliminarea influent�elor clis�eistice s� i 
î�ntoarcerea la ceea ce este propriu, strict 
personal s� i poate reprezenta identitatea 
grupului de lucru. 

Pentru studiul de fat�ă această etapă ridică 
două probleme:

1. Procesul din această etapă pare 
complet incontrolabil.

2. Un spectacol are foarte multe 
„probleme” care necesită solut�ii, iar 
cantitatea de energie s� i risipa de 
timp a î�ntregului proces de incubat�ie 
făcut pentru fiecare problemă î�n 
parte ar fi urias�ă.
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Din citatul de mai sus extragem următoarea 
propozit�ie vitală: Manifestarea liberă a 
proceselor precons�tiente se produce î�n stările 
de somn, vis s�i reverie. Î�ntr-adevăr, somnul 
s�i visul sunt două stări î�n care cons�tientul 
nu are loc de control sau influent�ă, dar poate 
că î�n starea de reverie putem, cu ajutorul 
cons�tientului, impune, nu un control, ci o 
direct�ie de căutare. 

„Reveria” conform dict�ionarului explicativ 
al limbii române î�nseamnă stare de visare 
cu ochii deschis�i, stare a spiritului ocupat 
de imaginat�iuni vagi, idee extravagantă s�i 
himerică, contemplat�ie, meditat�ie. 

Din toate aceste definit�ii valabile pentru 
not�iunea de reverie putem observa o combinat�ie 
paradoxală î�ntre cons�tient s�i incons�tient. 
Cons�tientul presupune dezvoltarea unei teme 
î�ntr-un set de reguli, folosind analogii deja 
existente, combinând s�i organizând date vechi. 
Încons�tientul, î�nsă, presupune organizarea 
aceloras�i date vechi î�n produse noi, fără reguli s�i 
restrict�ii, utilizând toate capacităt�ile senzoriale, 
explorând o arie largă de teme. Cons�tientul 
presupune ret�inerea tuturor informat�iilor 
vechiculate, î�ntr-o manieră organizată logic. 
Încons�tientul presupune uitarea, aproape î�n 
totalitate, a informat�iilor vehiculate, a imaginilor 
create, a combinat�iilor s�i analogiilor făcute, 
rămânând doar cu adierea unei solut�ii. 

Din punct de vedere al facerii, al creat�iei 
actorices�ti, al momentului de grat�ie când 
rezolvarea se prezintă, nu este nicio problemă 
faptul că procesele se uită s�i există doar 
rezolvarea, dar din punctul de vedere al 
refacerii, ar fi foarte utilă existent�a memoriei, 
a unui desfăs�urător nu logic, ci secvent�ial-
senzorial al procesului.

Î�n stările de somn s�i visare, când mintea 
alunecă pe cărări s�tiute s�i nes�tiute, când 
salturile se fac abrupt s�i fără o logică aparentă, 
conduse doar de senzat�ii, când o imagine nas�te 
o lume s�i aceasta se prăvăles�te î�ntr-o altă 
imagine, cons�tientul nu controlează, dar există 
ca un observator din exterior, ca un jurnalist 
care, dacă ar vrea, ar putea î�nregistra totul. 
De multe ori senzat�iile sunt clare s�i puternice 

imediat ce cons�tientul î�s� i reintră î�n drepturi, 
un scurt, foarte scurt moment î�n timp, iar apoi 
dispar brusc, lăsând î�n urmă doar o părere 
asupra unui sentiment ce nu poate fi descris î�n 
cuvinte. 

Acelas�i lucru se î�ntâmplă s�i î�n stările de 
reverie, cu două mici except�ii. Prima ar fi 
că senzat�iile sunt mai difuze, incons�tientul 
nefiind intrat complet î�n drepturi, iar a doua, 
din punctul meu de vedere, că tema poate fi 
setată de cons�tient. 

Oare dacă am introduce această etapă de 
lucru, etapa de descoperire prin reverie, î�n 
procesul de facere nu ar us�ura s�i drumul spre 
refacere? Această etapă presupune inventarea 
unor exercit�ii specifice prin care cons�tientul 
să treacă prin starea de reverie setând, î�ntr-un 
fel, o temă de improvizat�ie pentru incons�tient, 
ceea ce ar rezolva s�i cea de-a doua problemă 
a acestei etape: repetarea procesului pentru 
fiecare „problemă” î�n parte.

Toate solut�iile „problemelor” unui 
spectacol sunt ca beculet�ele dintr-un pom 
de Crăciun ele se pot aprinde î�ntr-o ordine 
aleatorie sau se pot aprinde î�ntr-o ordine 
dinainte stabilită. Î�n acest caz, ordinea î�n care 
se aprind beculet�ele ne ajută să anticipăm 
solut�ia pe care urmează s-o primim, ceea ce 
î�nseamnă că putem fi atent�i s�i receptivi s�i o 
putem folosi fără ca momentul de grat�ie să 
treacă pe lângă noi.

Iluminarea este momentul central al 
creaţiei. Este un moment de scurtă durată, unic 
şi irepetabil. Înspiraţia se bazează pe etapele 
precedente de acumulare activă de informaţii 
şi pregătire conştientă, prelucrare pre- şi 
inconştientă a datelor vechi şi a celor noi. „Șe 
consideră că rolul mecanismelor inconştiente 
î�n creaţie se datorează caracterului lor 
sintetizator: «psihicul de adâncime» 
(inconştientul) spre deosebire de «psihicul 
de suprafaţă» (conştientul) poate î�ngloba 
simultan o complexitate de elemente şi relaţii; 
creativitatea implică un proces de «articulare» 
experienţială şi intelectuală a elementelor 
disparate (nearticulate) ale psihicului de 
adâncime” (Roco/a, p. 17). 
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Îluminarea se produce î�n stări mai puţin 
conştiente: de somn, stare de trezire, î�n general 
tocmai când nu te aştepţi să poţi găsi o soluţie 
la o problemă, pentru care te-ai frământat zile 
şi poate nopţi î�n şir, fără să obţii, î�nsă, ideea. 
Șpunem tocmai când nu te aştepţi, deoarece, 
î�n general, problema nu se mai află î�n sfera 
preocupărilor active, conştiente ale persoanei. 

Aceasta este etapa î�n care trăirile emot�ionale 
sunt cel mai puternice, fiind favorizată de: 

 – ambianţă plăcută, intimă persoanei,
 – capacitate de transpoziţie,
 – linişte, singurătate.
„Îluminarea î�nseamnă intuiţie: proces 

cognitiv sintetic şi integrativ, inexplicit, 
neverbalizat şi necomunicabil. P. Popescu-
Neveanu defineşte intuiţia ca fiind 
„Descoperirea bruscă a unei soluţii fără 
conştiinţa modului de a descoperi, care are loc 
fie la primul contact cu problema, fie după o 
perioadă de efort fără succes urmată de pauză 
(aşa-numita inspiraţie).” (Popescu-Neveanu, 
1978, p. 18)

Marea majoritate a ideilor s�i solut�iilor 
actorices�ti sunt cele „de acasă”, cele care t�i se 
proiectează î�n imaginat�ie ca un film interior 
î�n care es�ti personajul principal, cel care face. 
Aceste momente pot rămâne, uneori o fac, la 
nivel de fantezie, de realitate potent�ială, atâta 
timp cât ele nu sunt verificate la ceea ce se 
numes�te „temperatură”, adică î�n situat�ia reală, 
carnală î�n care actorul este pus fizic s�i psihic, 
trup s�i suflet, î�ntr-o situat�ie dată s�i se comportă 
la fel ca î�n viziunea pe care a avut-o.

Î�n alte cazuri, iluminarea poate veni 
simultan cu verificarea. Actorul este deja 
prezent prin viul său î�ntr-o situat�ie a textului 
s�i solut�ia i se oferă pe loc. De exemplu, î�ntr-o 
situat�ie dată, un actor urmează să primească o 
informat�ie, care, odată receptată, î�l va schimba 
î�ntr-un fel pe care î�ncă nu l-a descoperit nici 
la nivel emot�ional, nici la nivel rat�ional. El s�tie 
că modificarea trebuie să aibă loc astfel î�ncât 
scena să poată continua s�i s�tie î�n ce fel va 
continua scena, dar modalitatea de a î�ncasa, 
trăirile pe care le va simt�i î�n momentul î�n care 
va primi informat�ia î�i sunt î�ncă necunoscute. 

Modificarea, î�n acest caz, nu este nici plănuită, 
î�ntrucât ideea, solut�ia nu există, cu alte cuvinte, 
iluminarea nu a avut loc. 

Î�n acest caz, iluminarea nu se prezintă 
sub forma unei idei care trebuie testată, ci 
sub forma unui ansamblu de trăiri, emot�ii 
s�i sentimente care curg prin fiint�a actorului 
iluminat s�i î�l î�mping direct la act�iune.

Mecanismele psihice cele mai frecvent 
utilizate î�n această fază a creaţiei sunt: a. 
asociaţiile î�ndepărtate, b. efectuarea de analogii 
î�ntre diferite domenii, c. elaborarea de metafore.

 Pentru ca iluminarea să poată avea loc 
trebuie ca tot�i ceilalt�i pas�i premergători să aibă 
loc. „Nu e greu să faci o capodoperă, greu e să 
te pui î�n starea de a face o capodoperă”1 spune 
Brâncus�i, iar toate etapele care conduc la 
momentul de iluminare î�nseamnă pregătirea 
stării de grat�ie. 

„Verificarea este o etapă foarte importantă 
pentru domeniul tehnico-ştiinţific (proiectare). 
Pentru aceste domenii este un proces 
î�ndelungat, anevoios şi foarte laborios.

Verificarea se desfăşoară î�n trei mari faze:
 – de proiect, are loc desăvârşirea ideii şi 

materializarea ei î�ntr-o soluţie tehnică reală
 – de execuţie, materializarea fizică şi 

aplicarea soluţiei tehnice î�n laborator
 – de experimentare, î�n vederea confirmării 

sau infirmării validităţii soluţiei respective.
Verificarea este o etapă de elaborare, revizuire 

şi cizelare a ideilor, soluţiilor presupunând o 
gândire solidă.” (Roco/a, p. 18)

Nu doar pentru domeniul tehnico-s�tiint�ific 
este verificarea o etapă importantă, ci s�i pentru 
arta actorului, ba chiar s-ar putea spune că 
este cea mai importantă etapă din punctul de 
vedere al analizării calităt�ii procesului care s-a 
î�ncheiat. 

Arta actorului este o profesie eminamente 
practică, „pe făcute”, cum se spune, nu poate 
rămane la nivel de idee, de propunere sau 
sugestie, as�a î�ncât punerea î�n practică ideilor 
apărute ca urmare a celor trei etape precedente 
este vitală, scopul final fiind î�ntruparea tuturor 
ideilor s�i solut�iilor apărute la nivel mental î�n 

1 www.citatepedia.ro, accesat 20.08.2020
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carnea s�i sufletul actorului, pentru ca, prin el, 
să ajungă î�n sufletul spectatorilor. 

Î�n cazul procesului de lucru la un spectacol, 
verificarea este o etapă care nu apare strict 
la finalul procesului, ci succesiv, pe parcurs. 
Un spectacol nu se construieşte ca î�ntreg,            
dintr-odată, ci pe bucăţi, astfel î�ncât procesul 
de lucru se aplică fiecărui segment de lucru î�n 
parte, iar verificarea este etapa care permite 
trecerea la următorul segment.

Fiecare om este unic, atât biologic, cât s�i 
psihic, intelectual s�i emot�ional. Nu este nimic 
nou î�n asta, dar fiecare dintre noi funct�ionează 
î�n baza unor structuri care pot fi determinate, 
a unor tipare care nu sunt bătute î�n cuie, care 
pot fi manevrate s�i transformate, dar numai cu 
condit�ia să fie cunoscute î�nainte. Plecând de la 
cele trei etape de evolut�ie ale creierului uman 
(creierul reptilian, sistemul limbic s�i cortexul), 
fiecare având rolul său î�n evolut�ia s�i integrarea 
omului î�n mediul î�n care trăies�te, până la 
î�mpărt�irea creierului î�n cele două emisfere s�i 
predilect�ia pe care o au oamenii către una din 
cele două, toate react�iile, trăirile, gândurile, 
sentimentele s�i emot�iile unui om pot fi 
explicate s�i integrate î�ntr-un tipar care există 
nu pentru a ne î�nchista s�i defini, ci pentru a ne 
cunoas�te s�i a ne permite să evoluăm.

Î�mpărt�irea creierului î�n două emisfere nu 
î�nseamnă, î�nsă, eliminarea uneia dintre ele, 
ci faptul că, î�n anumite condiţii, una dintre 
emisfere lucrează mai mult decât cealaltă. 
Emisfericitatea, termen introdus de biologi 
pentru a desemna specificitatea funcţională 
a unei emisfere, nu î�nseamnă ruptura 
sau independenţa celor două emisfere, ci 
dimpotrivă, ele se informează reciproc î�n mod 
constant permiţând o acţiune coordonată î�n 
totalitate a creierului. Unele sarcini necesită ca 
una dintre emisfere să predomine. De exemplu: 
scrisul şi vorbitul sunt sarcini care privesc 
emisfera stângă. Recunoaşterea figurilor, 
elaborarea desenelor antrenează mai mult 
emisfera dreaptă. Î�n cazul î�n care una dintre 
emisfere domină î�ntr-un anumit moment, 
cealaltă contribuie la realizarea sarcinilor celei 
dominante. A scrie pune î�n evidenţă emisfera 

stângă, dar a scrie implică şi reprezentarea 
lucrurilor la care se referă cuvintele, punând î�n 
acţiune şi emisfera dreaptă.

Prin educaţie, obiceiuri, apartenent�a 
la un mediu social, profesia practicată, o 
persoană poate folosi î�ntr-o măsură mai mare 
una dintre emisfere. Există, î�nsă, şi anumite 
caracteristici î�nnăscute care determină utilizarea 
predominantă a uneia dintre cele două emisfere. 
Cercetătorii nu pot explica aceste diferenţe 
decât ca fiind datorate eredităţii (o persoană 
preferă metoda deductivă şi logică î�n rezolvarea 
unei probleme ceea ce implică emisfera stângă; 
altă persoană o rezolvă intuitiv ceea ce implică 
emisfera dreaptă), dar obiceiurile, tiparele, 
structurile, preferinţele se pot schimba prin 
antrenament. 

Diferent�ele dintre cele două emisfere 
duc la diferent�e de comportament, de tipare 
emot�ionale, de creativitate s�i abordare î�n 
rezolvarea problemelor. Emisfera stângă este 
responsabilă de ceea ce spunem, iar cea dreaptă 
de felul cum spunem. Persoanele a căror 
emisferă dreaptă este dominantă sunt vizuale, 
iar cele cu dominanţă stângă sunt auditive.

Emisfera stângă preferă limbajul, cuvântul, 
aspectul lingvistic al limbajului scris, calculul 
logic, cifrele, raţionamentele, capacitatea de 
analiză şi de abstractizare, grija de a proceda 
metodic.

Emisferei stângi i se potrives�te zicala „nu 
vede pădurea de copaci”. „Funcţia principală 
a emisferei stângi este de a traduce orice 
percepţie î�n reprezentări logice, semantice 
şi fonice ale realităţii şi de a comunica cu 
exteriorul pe baza acestui codaj logico-
analitic al lumii.” (Watzlawick, 1967, p. 47) 
Predominarea emisferei stângi î�nseamnă gust 
pentru dicţionare, vocabular, cuvinte, grija 
de a numi obiectele şi clasele. Este arta de a 
structura fraze şi de a face planuri, preferinţa 
pentru detalii şi nu pentru ansamblu, 
prezentarea logică a faptelor, a drumului de 
la cauză la efect sunt aspecte caracteristice 
emisferei stângi. 

Trăsătura tipică pentru emisfera stângă 
este abordarea raţională. Persoanele care 
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au emisfera stângă mai dezvoltată se ocupă 
puţin de context, care le deranjează foarte 
puţin. Au grijă să găsească cauze şi explicaţii 
pentru orice. Pentru ele inexplicabilul este o 
slăbiciune. Ele procedează metodic, nu trec la 
o etapă următoare până nu au epuizat-o pe 
cea anterioară. Totul trebuie să se î�nlănţuie 
logic. Faptul că o metodă de rezolvare a unei 
probleme poate părea rigidă nu î�nseamnă 
decât că ea va funct�iona. 

Emisfera dreaptă este universul gândirii 
fără limbaj, al î�nţelegerii nonverbale, al 
recunoaşterii formelor, al percepţiei spaţiale. 
Emisfera dreaptă dă tonul şi intonaţiile vocii, ea 
priveşte stilul de manifestare al unei persoane. 
Este apreciată ca locul ritmului, al muzicii, 
imaginilor şi imaginaţiei. Înformaţiile abordate 
î�n emisfera dreaptă se referă la culori, analogii, 
structuri şi scheme, la figuri. Emisfera dreaptă 
este universul visului, imaginaţiei, al culorii, al 
vederii î�n relief. Șarcina ei este să sintetizeze 
şi să exprime experienţa noastră î�ntr-o 
imagine. Modalităţile ei de exprimare sunt 
nonverbale, modul de funcţionare se bazează 
pe asociaţii. Îmaginaţia şi intuiţia sunt funcţiile 
ei dominante, fapt pentru care este socotită 
sediul competenţei artistice şi muzicale. 

Emisfera dreaptă are ca trăsături specifice 
gândirea video-spaţială şi abordarea intuitivă. 
Ea procedează prin asociaţii de idei, prin 
abordare interactivă, face sinteza relaţiilor î�ntre 
obiecte ca să reconstituie informaţiile î�ntr-un 
tot unitar. Judecă lucrurile î�n dependenţă de 
contextul istoric, geografic, economic, sociologic 
etc. Nimic nu poate fi luat izolat (prezentând 
un fel de relaţionare cât mai completă pe 
orizontală faţă de emisfera stângă, unde 
relaţionarea este pe verticală). Abordarea pare 
puţin dezordonată, iar punctul final este neclar 
pentru un privitor exterior. Avansarea se face î�n 
spirală, aşteptând ca, din aproape î�n aproape, 
elementele să se ordoneze î�ntre ele, cât mai 
suplu posibil. 

Contrar unor idei exprimate de unii autori, 
creativitatea nu este localizată î�n emisfera 
dreaptă. Biologul californian Dahlia Zaidel 
consideră că „artiştii au abordări variate şi 

diferite. Descoperirea presupune demersul 
î�n ambele emisfere. Creativitatea depinde de 
ambele emisfere.”21

Acest model de funct�ionare a creierului 
realizează o sinteză î�ntre tipurile de 
funct�ionare pe verticală sau pe orizontală, iar 
î�n funct�ie de react�iile pe care oamenii le au î�n 
diferite situat�ii, ei pot utiliza mai mult creierul 
drept sau stâng, limbicul drept sau stâng, ceea 
ce poate explica varietatea comportamentului 
uman prin combinat�iile î�ntre aceste patru 
specializări. 

Unicitatea fiecărei persoane, comportamen-
tele s�i react�iile diferite î�n fat�a unor situat�ii de 
viat�ă similare, l-au făcut pe C. Jung să determine 
o serie de tipuri psihologice ce arată că lumea 
este diferit percepută de oameni î�n funcţie de 
modul î�n care reacţionează la ea. 

Mihaela Roco a combinat aceste tipuri 
psihologice î�mpreună cu cele patru tipuri de 
î�nvăţare determinate de Kolb32 (verificare activă, 
observaţie reflexivă, conceptualizare abstractă, 
experienţă concretă) şi astfel a structurat patru 
tipuri de personalităţi î�n funcţie de relaţionarea 
cu oamenii şi cu situaţile:

Entuziastul este caracterizat de simţire 
şi acţiune. Î�i plac situaţiile noi, inedite î�n care 
se aruncă fără prea multă analiză. Preferă 
să facă şi apoi să verifice dacă a fost bine. 
Nu are timp să asculte toate explicaţiile, 
nu-l interesează perspectiva de ansamblu ci 
acţiunea. Este o persoană pentru „acum”, nu 
pentru „mai târziu”. Are curaj şi î�ndrăzneală, 
nu se sperie de riscuri, ba chiar se hrăneşte 
cu ele, î�i plac, le caută. Nu se organizează şi 
nu-şi fixează un scop precis. Este impulsiv, se 
pripeşte î�n mod inconştient. Î�şi face prea multe 
proiecte şi alternative la care nu poate face 
faţă. Nu î�nvaţă din lucrurile mai prost făcute 
(din greşeli). Ceilalţi se î�mpacă greu cu firea 
lui schimbătoare. Î�şi solicită mereu prietenii 
pentru a prelua ideii noi de la ei. Este foarte 
activ, are o energie constructivă, pozitivă. Șe 
2 Zaidel, Dahlia, (neuropsiholog î�n cadrul 

departamentului de cercetare al UCLA), www.dwz.
psych.ucla.edu (accesat 20.08.2020)

3 David A. Kolb (n. 1939), fondatorul pedagogiei 
experiențiale
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adaptează foarte bine situaţiilor noi, mai ales 
când este singur. Nu-i place să se sprijine pe 
alţii. 

Actorii care se recunosc ca fiind acest tip 
trebuie să-şi amintească î�ntotdeauna care 
este scopul, care sunt obiectivele care trebuie 
î�ndeplinite, chiar dacă pare plictisitor să auzi 
iar şi iar aceleaşi lucruri. Trebuie respectate 
obiectivele de moment ale repetiţiei şi 
î�nfrânată tendinţa de a construi tot spectacolul 
deodată. E de preferat să nu-şi consume toată 
energia î�ncercând să-i convingă pe alţii cum 
trebuie făcute lucrurile, ca mai apoi să nu le 
mai poată face. Îdeile venite din exterior pot 
exista ca alternativă, nu trebuie cerute doar 
pentru a fi eliminate.

Imaginativul este caracterizat de simţire 
şi intuiţie. Are o imagine clară asupra î�ntregii 
situaţii. Î�i place să găsească soluţii noi, î�i 
place să-şi imagineze situaţii noi pentru 
care să găsească soluţii. Este perspicace, de 
aceea găsirea alternativelor şi a soluţiilor nu 
reprezintă o problemă pentru el. Ascultă pe 
toată lumea, dar nu-şi î�mpărtăşeşte ideile 
decât cu un grup restrâns de oameni î�n care 
are î�ncredere. Este influenţat de părerea 
şi comportamentul celorlalţi. Î�i place să 
primească asigurări din partea celorlalţi. Abia 
atunci î�şi poate pune î�n practică ideile. Șituaţia 
ideală este atunci când el vine cu ideile şi alţii le 
pun î�n practică. Acţiunea nu î�i este confortabilă. 
Nu poate fi î�mpins de la spate dacă nu vrea să 
facă ceva, este î�ncăpăţânat când este pus î�n 
situaţia să-şi asume riscuri pentru care nu s-a 
pregătit psihic. Elaborează multe alternative. 
Optează pentru variantele creative. Aşteaptă 
o sincronizare perfectă cu ceilalţi. Î�i lipsesc 
planurile de acţiune. Î�l irită detaliile. Nu este 
critic.

Pentru actorii care se recunosc a fi 
această structură este recomandat să î�ncerce 
şi acţiunea. Îdeile există pentru a fi puse î�n 
practică. Nu există o soluţie perfectă, ci o soluţie 
bună care poate fi perfecţionată. Părerea 
celorlalţi trebuie să fie mai mult un ghid decât 
o sentinţă. Î�ntr-adevăr, „meseria se fură”, dar, 
chiar dacă admiri pe cineva foarte tare, nu poţi 

fi exact ca el. Păstrează-ţi punctul de vedere 
personal pentru că este mai important decât 
să faci pe plac sau să dai dreptate altora!

Practicul este caracterizat de acţiune şi 
gândire. Aplică ideile î�n rezolvarea problemelor. 
Valorifică teoria î�n practică. E priceput ca 
detectiv: caută şi rezolvă. Șe foloseşte de raţiune 
pentru a-şi atinge scopurile. Î�i place să deţină 
controlul situaţiei. Acţionează independent şi 
apoi se retrage. Foloseşte date reale, cărţi, teorii. 
Î�nvaţă experimentând situaţii noi şi evaluând 
rezultatele. Este neliniştit de orice rezultat 
care nu a fost prevăzut. Este destabilizat de tot 
ce î�nseamnă sentimente personale pe care nu 
le ia î�n calcul î�n rezolvarea unei probleme. Nu 
foloseşte ajutorul altor persoane, decât dacă 
asta intră î�n planul elaborat pentru rezolvarea 
problemei. Lucrează foarte bine independent. 
Este eficient, nu pierde timpul, nu oboseşte, nu 
se î�ncurcă cu probleme de nuanţă. Î�n general, 
oamenii ajung să aplice soluţiile lui pentru că 
sunt foarte eficiente, dar felul î�n care î�şi impune 
rezolvarea atrage antipatii. Nu acţionează cu 
precauţie, dar nu se opreşte până nu rezolvă 
problema.

Actorii care se recunosc î�n acest tipar 
trebuie să ţină seama de faptul că lucrează 
î�ntr-o echipă şi că sentimentele oamenilor sunt 
importante. Obiectivul poate fi atins şi dacă 
soluţia se modifică î�n funcţie de preferinţele 
altora. Îndiferent de ce s-ar spune, vei reuşi 
mai puţine singur decât î�ntr-o echipă. Nu 
se opreşte totul la text. El poate fi schimbat, 
modificat sau chiar tăiat. Nu există o singură 
soluţie pentru o anumită problemă! Oamenii 
sunt mai importanţi decât rezultatul!

Logicul este caracterizat de intuiţie şi 
gândire. Î�i place să plaseze experienţa î�ntr-un  
context teoretic. Plăsmuieşte modele noi. 
Are o bună capacitate de sintetizare. Este 
precis, atent, meticulos. Este organizat, 
î�i place să urmeze un plan. Reacţionează 
î�ncet şi vrea fapte. Calculează posibilităţile. 
Evită să fie prea sensibil. Deseori analizează 
experienţa consemnând î�n scris datele. Caută 
î�n trecut experienţe similare, din care să tragă 
anumite î�nvăţăminte. Șe bazează prea mult 
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pe experienţele din trecut pentru lucruri 
care au nevoie de o abordare proaspătă. Nu 
recunoaşte semnele oboselii şi stresului la 
propria persoană, de aceea poate ceda când 
te aştepţi mai puţin. Nu î�şi asumă riscuri şi 
are nevoie de certitudini î�nainte de a acţiona. 
Este disponibil să ajute. Foloseşte experienţele 
din trecut î�n scop constructiv. Devalorizează 
sentimentele sale şi ale celorlalţi punând mai 
mult preţ pe teorii.

Actorii care se regăsesc î�n acest tipar 
comportamental trebuie să asculte mai mult 
nevoile corpului şi sufletului lor. Certitudini 
nu se pot obţine decât după ce te supui la 

risc. „Azi e azi. Îeri a trecut.” Teoriile sunt 
utile doar pentru a fi puse î�n practică. Nu fugi 
de sensibilitatea ta sau a celorlalţi, uneori 
sensibilitatea e motorul care te propulsează 
î�nainte!

Este mult mai uşor să lucrezi cu tine şi cu 
alţii când ştii î�n care structură de personalitate 
creativă te situezi, este mai uşor să te adaptezi 
ştiind unde trebuie să evoluezi şi ce aspecte 
trebuie să fie temperate astfel î�ncât să poţi 
funcţiona optim atât individual, cât şi î�n echipă, 
construind modele teoretice, dar şi punându-le  
î�n practică, folosind raţiunea, dar şi lăsându-te 
î�n voia sentimentelor.
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Abstract: During my doctoral research (2014-2018) I 
managed to open a two-way relationship between the Actor’s 
Art and the Science of Sport, questioning the possibility of 
borrowing sports training techniques in the actor’s specific 
training. I believe that notions such as training, coaching, 
training periodization, regeneration or recovery can inspire 
both acting pedagogues and directors or student-actors. 
The article „Similarities between Actor-Specific Training and 
Sports Training” presents the results of my research in order 
to identify and define the performance of the actor, taking as 
a model borrowed terms from the world of sports. The need 
to objectify specific parameters of the actor’s art with the help 
of Sports Science was also motivated by the analogy between 
theatre and sports, between sports training and rehearsals or 
competition and performance. Both athletes and actors train 

to adapt their body to the performance requirements specific to the sport, respectively 
their role. The very title of this article includes the term training, and one of the constants 
of the research undertaken during my doctoral research was the attempt to quantify 
and objectify the components of the inner process carried out in the actor’s intimate 
laboratory, relying on a better understanding of psycho-emotional mechanisms, 
hoping that this awareness will improve the actor’s creative performance.

Keywords: training, sport, technique, Science of Sport, planning, segmentation, 
periodization, Actor’s art, improvisation, recovery, injury.

De-a lungul celor patru ani de 
cercetare doctorală căutările m-au î�mpins 
î�n mai multe direct�ii î�n sperant�a de a găsi 
teren solid pe care să pot să mă sprijin pe 
un tărâm instabil ca arta actorului. Î�mi asum 
termenul „instabil” s� i î�ncerc să î�l explic: 
creativitatea specifică artei actorului, 
privită ca produs, respectiv ca rol î�ntr-un 
spectacol de teatru sau film este predispusă 
unor factori care transcend uneori valoarea 

intrinsecă a actului creativ s� i se î�nscriu 
î�n perimetrul subiectivităt�ii receptării. 
Perioada cercetării doctorale mi-a acordat 
ocazia de a interact�iona pe sarcini s� i 
subiecte specifice domeniului pe care î�l 
investigam cu specialis�ti din alte domenii. 
Am avut astfel s�ansa de a lucra alături de 
psihologi, cercetători sportivi, sportivi 
de mare performant�ă, informaticieni sau 
neurologi. 
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Frustrarea cu care mă confruntam î�n 
î�ncercările de a organiza, sintetiza sau 
demonstra din punct de vedere s�tiint�ific 
ipoteze acceptate ca de la sine î�nt�elese î�n 
domeniul Artei Actorului m-a făcut să caut 
să mă sprijin pe structura conceptuală a unei 
ramuri s�tiint�ifice general acceptate, anume 
Ș� tiint�a Șportului. Nevoia de obiectivare a 
unor parametri specifici artei actorului cu 
ajutorul Ș� tiint�ei Șportului a fost motivată 
s� i de analogia dintre teatru s� i sport, dintre 
antrenamentele sportive s� i repetit�ii sau 
competit�ie s� i spectacol. Ș� i actorii s� i sportivii 
se antrenează pentru a-s� i adapta organismul 
la cerint�ele performant�ei specifice sportului, 
respectiv rolului lor.   

Î�nsus�i titlul acestui articol include termenul 
antrenament, iar una dintre constantele 
cercetării î�ntreprinse de-a lungul cercetării mele 
doctorale a fost î�ncercarea de a putea cuantifica 
s�i obiectiva componente ale procesului interior 
desfăs�urat î�n laboratorul intim al actorului, 
mizând pe o mai bună î�nt�elegere a mecanismelor 
psiho-emot�ionale, î�n sperant�a că această 
cons�tientizare va î�mbunătăt�i performant�ele 
creative ale actorului. 

Î�n cei patru ani de doctorat am avut 
ocazia să urmăresc s� i să lucrez alături de 
sportivi de mare performant�ă, participând 
î�n două cantonamente ale Lotului Olimpic 
de Șcrimă, cantonamente de pregătire ale 
Jocurilor Olimpice de la Rio. Am asistat de 
asemenea s� i la antrenamentele zilnice ale 
unui sport ciclic, anume î�notul. Asemănările 
dintre sport s� i teatru sunt importante, î�nsă 
diferent�ele de abordare s� i de verificare ne 
dau ocazia nouă, actorilor, să î�mprumutăm 
din tehnicile de antrenament sportiv s� i să 
beneficiem de structura periodizării, metodă 
acceptată î�n lumea sportului ca fiind o cale de 
a mări performant�a. 

Î�n acelas� i timp, devine absolut necesar 
să putem identifica s� i defini performant�a 
din punct de vedere al actorului, luând ca 
model termenul î�mprumutat din lumea 
sportului. Performant�a sportivă este simplu 
de identificat, deoarece de cele mai multe 

ori timpii cei mai buni indică s� i sportivii 
cei mai buni, iar î�n sporturile de echipă sau 
individuale cu adversar, tabela s� i scorul final 
reprezintă indicatori clari ai performant�ei. 
Șpre deosebire de Șport, î�n Arta Actorului 
performant�a nu este atât de simplu s� i de clar 
identificată. Fiind o artă î�n care subiectivităt�ile 
creatorilor s� i cele ale receptorilor devin 
personajele principale care atestă sau infirmă 
valoarea, procedeele care să asigure succesul 
s� i implicit, performant�a, sunt mai put�in clare 
fat�ă de Șport, deoarece regulile de punctare 
sau de depunctare ale actului artistic sunt 
relative sau inexistente. De cele mai multe 
ori, procesele interioare ale spectatorilor se 
produc incons�tient s� i se verbalizează cu un 
simplu „mi-a plăcut” sau „nu mi-a plăcut”. 
Cu toate acestea, identificăm fără dubii 
actorul care, consideră spectatorii, este cel 
mai performant. Cum s� i î�n ce fel se î�ntâmplă 
această judecată de valoare pentru spectator 
nu putem explica, poate nici măcar el nu 
poate cons�tientiza, î�nsă cu sigurant�ă după 
un spectacol de teatru, orice spectator are 
preferatul/preferata sa printre actorii de pe 
scenă. Fiind o manifestare profund personală, 
acest îmi place onest al spectatorului ascunde 
multe secrete nedeslus� ite ale fenomenului 
receptării teatrale, la fel cum sintagma blamată 
astăzi de profesionis�tii fenomenului, sintagma 
„a intrat î�n pielea personajului“, ne poate da 
un indiciu î�n legătură cu ceea ce î�nseamnă, 
pentru spectatorul simplu, nefamiliarizat cu 
termenii tehnici, performant�a unui actor. 

Din punctul de vedere al spectatorului 
sportiv, subiectivitatea sa nu joacă un rol as�a 
de important î�n receptarea s� i influent�area 
performant�ei sportivului, chiar s� i î�n cazul 
î�n care, să spunem, un stadion de fotbal de 
50000 de suporteri este î�mpotriva echipei 
oaspete. 

Un alt motiv care m-a î�ndemnat să î�mi 
î�ndrept cercetarea spre paralela dintre 
antrenamentul sportiv s� i antrenamentul 
actorului a fost ipoteza că periodizând 
repetit�iile s� i lucrul la rol conform 
teoriei sportive, reus� im să î�mbunătăt�im 
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performant�ele creative actorices�ti. Asumarea 
unor principii, metodologii s� i concepte 
specifice antrenamentului sportiv s� i folosirea 
lor î�n timpul repetit�iilor s� i al spectacolelor 
poate fi benefică pentru arta actorului 
us�urând traseul devenirii rolului. 

Î�ncercând să identificăm asemănările s� i 
deosebirile dintre actor s� i sportiv din punctul 
de vedere al antrenamentului la care ambii 
sunt supus�i, vom î�ncerca să oferim răspunsuri 
despre arta actorului s� i tehnici sportive/
metode care pot fi adaptate pentru a dezvolta 
s� i antrena creativitatea specifică actorului. 
Apropierea de universul tehnic al Șportului 
se va face prin intermediul literaturii de 
specialitate s� i al observat�iilor personale 
datorate participării la antrenemente sportive 
pe parcursul anilor de cercetare doctorală. 

Î�n Teoria Sportului, Constantin Adrian 
Dragnea (Dragnea s� i Mate-Teodorescu, 2002) 
defines�te antrenamentul sportiv ca fiind 
un „proces complex bio-psiho-pedagogic 
planificat, desfăs�urat sistematic s� i continuu 
gradat, de adaptare a organismului sportivului 
la eforturi fizice s� i psihice intense, necesare 
obt�inerii performant�ei î�n competit�ii”.

Asemănarea cu perioada repetit�iilor este 
evidentă, căci s� i actorul, asemeni sportivului, 
î�ncearcă să se adapteze cerint�elor rolului, 
gradual, sistematic s� i planificat. Rămâne de 
instrumentat conceptul de „performant�ă” î�n 
Arta Actorului. 

Conform teoriei profesorului Îon Cojar, 
performant�a Artei Actorului constă î�n 
„manifestarea liberă s�i imprevizibilă a naturii 
umane dinamice s�i contradictorii as�a cum ne 
apare aceasta din unica perspectivă rat�ional 
realistă posibilă: ACTOR = OM” (Cojar, 1998, p. 91). 

Capacitatea actorului de a î�ntrupa, de a 
aduce î�n plan fizic, de a corporaliza fict�iunea 
literară este sinonimă cu performant�a 
specifică Artei Actorului, iar antrenamentul 
specific devine î�nt�elegerea regulilor jocului, 
adaptarea la cerint�ele jocului, după care 
jucarea lui î�n prezent�a spectatorilor. 

Î�mprumutând principii, metode s� i 
metodologii din Ș� tiint�a Șportului putem 

dobândi un punct de vedere nou asupra 
laboratorului actorului.  

Învestind regizorul sau profesorul cu 
funct�ia antrenorului avem s�ansa de a ne 
sprijini pe un sistem articulat de principii s� i 
metodologii, sistem a cărui eficient�ă a fost 
probată s� i măsurată î�n competit�ii. Rămâne 
să stabilim dict�ionarul care poate asigura 
traducerea termenilor tehnici din Ș� tiint�a 
Șportului î�n termeni specifici artei actorului. 
De asemenea, este necesară s� i nuant�area 
semantică a unor concepte s� i principii din 
sport s� i aducerea lor î�n perimetrul actoriei. 
Printre not�iunile pe care le vom investiga 
se află atât not�iunea de antrenament, cât s� i 
cea de tehnică, ambele not�iuni reprezentând 
pilonii centrali ai lucrării de fat�ă, lucrare 
care î�ncearcă să aducă unele răspunsuri î�n 
legătură cu creativitatea actorului s� i tehnici 
de antrenare s� i de dezvoltare a ei. Pendularea 
î�ntre cele două sisteme referent�iale – Ș� tiint�a 
Șportului s� i Arta Actorului – poate da 
nas�tere conturării unor î�nt�elesuri noi aupra 
eficientizării abordărilor creative din actorie. 
Î�n cartea sa despre periodizare, Bompa (2001) 
defines�te câteva not�iuni reciproc î�mpărt�ite de 
cele două domenii, not�iuni precum adaptarea, 
antrenamentul, sau pregătirea: „Adaptarea 
la antrenament este suma transformărilor 
provocate prin exercit�iu repetat, sistematic. 
(...) Pregătirea fizică este profitabilă numai 
atâta timp cât fort�ează organismul să se 
adapteze la stresul efortului. Dacă stresul nu 
constituie o solicitare suficientă, adaptarea 
nu are loc. Pe de altă parte, dacă stresul este 
intolerabil, rezultatul poate fi accidentarea 
sau supraantrenamentul” (p. 23). 

 Făcând o paralelă î�ntre sport s� i actorie, 
putem accepta ipoteza conform căreia, 
actorul, î�n repetit�iile sale, î�s� i adaptează 
organismul la rol. Dacă, pentru sportiv, 
adaptarea este preponderent fizică, pentru 
actor putem vorbi despre o adaptare psiho-
fizică s� i emot�ională. 

Șimilitudinea există s� i la nivel semantic: 
repetit�ii-repetări. Actorii „repetă”, sportivii 
„fac repetări”. 
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Tot din lexicul specific Ș� tiint�ei Șportului 
face parte conceptul inventat de Yuri 
Hanin, conceptul ÎZOF. (Zona Individuală de 
Funcționare Optimă). Pentru sportivul de 
performant�ă s� i pentru antrenorii acestuia 
este important să s�tie cum emot�iile î�s� i pun 
amprenta asupra performant�ei sportive, î�n 
bine sau î�n rău. Teoria lui Hanin este că fiecare 
sportiv are o anume amprentă emot�ională 
î�naintea unui rezultat bun, amprentă 
emot�ională care poate fi compusă de fiecare 
dată î�naintea concursului pentru a favoriza 
performant�a. Acest concept poate fi folositor 
actorului de asemenea, emot�iile sportivului de 
dinaintea competit�iei putând să î�s� i găsească 
foarte bine congruent�a î�n tracul de dinainte 
de spectacol al actorului. 

Dacă pentru Ș� tiint�a Șportului a fost 
demonstrat că există o Zonă Îndividuală de 
Funct�ionare Optimă, î�mprumutând acest 
concept, actorul poate î�ncerca, alături de 
„antrenor”, să identifice Zona Îndividuală de 
Funct�ionare Optimă, după care să î�s� i găsească 
propriul set de exercit�ii care să î�l pună î�n 
formă atât pentru „antrenament” (repetit�ie), 
cât s� i pentru „competit�ie” (spectacol). 

O trăsătură importantă se desprinde din 
pricipiile ÎZOF: dincolo de principiile generale 
ale antrenamentului, planul de antrenament 
personalizat este cheia spre performant�ă. 
Traducând î�n termenii nos�tri, profesorul, 
regizorul sau î�nsus� i actorul trebuie să 
găsească propria tehnică, propriul set de 
exercit�ii pentru o punere î�n formă optimă, 
atât î�naintea „antrenamentelor” (respectiv 
repetit�iilor), cât s� i î�naintea spectacolului. 

La pagina 22 a cărt�ii lui Bompa (2001), 
Periodizarea: Teoria și metodologia 
antrenamentului explică foarte clar factorii de 
care depinde calitatea pregătirii.  

De calitatea pregătirii depinde 
performant�a sportivului, iar dacă î�nlocuim 
sportivul cu actorul putem obt�ine o diagramă 
a factorilor la care avem acces pentru a 
modifica rezultatul final: performant�a. 

Deoarece datele genetice ale actorului 
nu pot fi î�mbunătăt�ite, putem observa cum 

singurul parametru care poate influent�a 
calitatea pregătirii este motivat�ia intrinsecă.

Performant�a este direct influent�ată de 
personalitatea s� i de cunos�tint�ele antrenorului, 
respectiv ale pedagogului sau regizorului. Tot 
antrenorul de actori poate influent�a î�n bine 
sau î�n rău motivat�ia actorului. 

Consider că cea mai importantă cale de a 
stimula creativitatea specifică Artei Actorului 
este aceea de a î�nlătura obstacolele care 
stau î�n calea ei, anume frica, neî�ncrederea 
î�n propriile puteri, teama de a nu gres� i, lipsa 
motivat�iei sau pierderea bucuriei de a face. 

Un alt aspect al pregătirii sportive poate 
fi studiat din punctul de vedere al Artei 
Actorului: ciclul supracompensării.  

Șupracompensarea este î�n strânsă 
legătură cu refacerea. Conform teoriei 
compensării, efortul atrage după sine 
oboseala sportivului, iar refacerea este, din 
punctul de vedere al performant�ei, la fel de 
importantă ca antrenamentul î�nsus� i. 

Ș� i pentru actor refacerea dintre repetit�ii 
trebuie instrumentată, tradusă î�n termeni 
proprii s� i găsite corespondent�e. A te reface 
după o zi de repetit�ie sau a te recupera după 
un spectacol solicitant pot deveni concepte 
folositoare actorului.   

Î�n cartea sa Periodizarea: Teoria și 
metodologia antrenamentului, cercetătorul 
sportiv Bompa (2014) explică la pagina 
25: „Ciclul supracompensării (figura 1) se 
prezintă î�n felul următor: după efectuarea 
exercit�iilor de antrenament, organismul 
simte oboseală (faza Î). Î�n intervalul de 
odihnă (faza ÎÎ), rezervele biochimice, 
des� i nu sunt refăcute, depăs�esc nivelurile 
normale. Organismul compensează integral, 
după care urmează o fază de cres�tere sau 
supracompensare (faza ÎÎÎ), când intervine 
o adaptare de nivel superior, urmată de o 
cres�tere funct�ională a eficient�ei sportive. Dacă 
sportivul nu aplică alt stimul la timpul optim 
(î�n faza de supracompensare) se manifestă 
involut�ia (faza ÎV), care reprezintă o scădere, 
cu pierderea elementelor pozitive obt�inute î�n 
faza de supracompensare.”  
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Fig. 1 – Ciclul supracompensării conform lui Bompa

Necesitatea unui „alt stimul la timpul 
optim” se poate constitui î�ntr-un principiu 
folositor pentru actor din punctul de vedere 
al eficientizării adaptării la rol. Găsirea unui 
alt stimul î�n timpul repetit�iilor la timpul 
optim, stimul care să favorizeze descoperirea 
s�i panta ascendentă poate avea legătură cu 
non-repetarea, cu noutatea, respectiv cu 
improvizat�ia. 

Progresul actorului î�n raport cu rolul poate 
fi stimulat prin ment�inerea trează a atent�iei s�i 
a motivat�iei cu ajutorul unor sarcini (stimuli) 
noi la momentul î�n care compensarea a fost 
atinsă. Șupracompensarea poate fi, î�n acest 
context, echivalentă cu gradul descoperirilor 
făcute fat�ă de repetit�ia trecută. 

Am acordat, de-a lungul antrenamentelor 
pe care le-am avut cu student�ii o atent�ie 
deosebită s�i pas�ilor pe care noi nu î�i facem, ca 
actori, iar sportivii î�i fac la fiecare antrenament. 
Unul dintre aces�ti pas�i este î�ncălzirea, etapă 
căreia noi, actorii, î�i acordăm de cele mai 
multe ori prea put�ină atent�ie. Pe lângă scopul 
de a eficientiza antrenamentul, î�ncălzirea 
sportivului mai are un obiectiv cel put�in la fel 
de important: prevenirea accidentărilor. Dacă 
î�n cazul sportului  termenul accidentare are 
o reprezentare foarte clară, nu acelas�i lucru 
putem spune despre accidentările la care 

ar putea fi supus actorul atunci când repetă 
neî�ncălzit. Î�n acest context, accidentare poate fi 
folosit s�i î�n ceea ce prives�te latura emot�ională 
a actorului, deoarece domeniul de expertiză 
al lui include emot�ionalul. Păstrând analogia 
î�ncălzirii din sport s�i a prevenirii accidentărilor, 
î�ncălzirea actorului are o important�ă similară, 
atât din punct de vedere fizic, dar mai ales 
psihic s�i emot�ional. 

Î�ndrăznesc chiar să folosesc termenul 
încălzire personalizată, deoarece parametrii 
personali care trebuie activat�i s�i riscul specific 
de accidentare ne determină să aplicăm 
algoritmi diferit�i î�n funct�ie de personalitatea 
actorului s�i de rolul pentru care se antrenează. 

Î�n ceea ce prives�te planul lect�iei de 
antrenament sportiv, î�n afara î�ncălzirii, printre 
obiectivele fixate pot fi vizate s�i aspecte tehnice, 
tactice sau de pregătire fizică. Parametrii a 
căror dezvoltare este urmărită î�n cadrul unui 
antrenament pot varia î�n funct�ie de antrenor, 
de stagiul de pregătire sau de sportivul î�nsus�i. 
Des�i zilele de antrenament î�n cazul sporturilor 
ciclice (spre exemplu î�notul) pot părea identice, 
des�i obiectivul principal al î�ntregii viet�i de 
sportiv rămâne acelas�i din juniorat până la 
î�ncheierea activităt�ii sportive – obt�inerea 
unor timpi mai buni pentru diversele probe – 
periodizarea î�n cicluri de pregătire î�i asigură 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

121

sportivului ment�inerea motivat�iei s�i ies�irea din 
rutina repetit�iilor antrenamentelor. 

Î�n comparat�ie cu el, actorul are s�ansa de a 
antrena cu fiecare rol alt�i parametri, iar regulile 
jocului se schimbă s�i ele de la rol la rol. 

Din domeniul Ș� tiint�ei Șportului consider 
ca fiind folositor de preluat not�iuni precum 
supraantrenare, periodizare, refacere, 
interval de repaus, antrenare insuficientă, 
suprasolicitare sau vârf de curbă.  

Î�n legătură cu atmosfera care favorizează 
performant�a sportivă s�i performant�a 
actoricească, este important să observăm s�i 
asemănările, dar s�i deosebirile. Dacă efortul 
sust�inut s�i depăs�irea limitelor fizice par a fi 
apanajul de zi cu zi al performant�ei sportive, î�n 
cazul actorului relaxarea creativă, curiozitatea 
s�i plăcerea de a face se regăsesc î�n ingredientele 
unei repetit�ii reus�ite. Ștabilirea unor obiective 
clare pe durată de timp imediată, medie 
sau mare, tehnică permanent folosită î�n 
antrenamentul sportiv, ar putea oferi beneficii, 
odată adoptat principiul periodizării s�i î�n 
antrenamentul specific actorului.   

A avea clar traseul general al repetit�iilor 
segmentat conform obiectivelor intermediare 
reprezintă o abordare des î�ntâlnită î�n lucrul 
regizorului la realizarea unui spectacol. 
Erorile apar atunci când obiectivele urmărite 
sunt nerealizabile pentru actor din cauza fie 
a sarcinilor prea complicate, fie din cauza 
neclarităt�ii regulilor jocului sau din cauza 
neadaptării planurilor de antrenament 
conform rezultatelor reale ale actorilor. 

Î�n antrenamentele sportive se practică 
deseori segmentarea unei mis�cări, izolarea 
ei  s�i exersarea până devine automatism. 
Abia după aceea se trece la pasul următor, la 
consolidare sau la perfect�ionarea mis�cării 
ori a procedeului respectiv. Păstrarea acestei 
tehnici s�i î�n lucrul cu actorul poate da 
rezultate pozitive, căci de multe ori, î�n ciuda 
nedobândirii unui parametru simplu al unei 
situat�ii scenice, actorul este pus î�n situat�ia de 
a evolua după reguli prea complexe pentru 
stadiul real al repetit�iilor. Neavând sarcinile 
complexe descompuse î�ndeajuns de mult 

astfel î�ncât să devină sarcini posibile, intervine 
eroarea de planificare, iar parametrii scenici 
studiat�i nu se regăsesc î�n potent�ialul real de 
asumare al actorului din momentul respectiv 
al repetit�iilor. 

„Antrenamentul este un proces prin care 
un sportiv se pregătes�te pentru cel mai ridicat 
nivel de eficient�ă posibil. Procesul de antrenare 
vizează dezvoltarea de atribute specifice, 
coroborată cu executarea unor activităt�i 
variate. Aceste atribute specifice includ: 
dezvoltarea fizică multilaterală, dezvoltarea 
specifică sportului, procedee tehnice, abilităt�i 
tactice, caracteristici fiziologice, î�ntret�inerea 
sănătăt�ii, rezistent�a la accidentări s�i pregătirea 
teoretică.” (Bompa s�i Haff, 2014, p. 4)

Definit�ia pe care o dă Tudor O. Bompa 
antrenamentului sportiv cuprinde toate 
informat�iile importante care pot folosi Artei 
Actorului. Procesul repetit�iilor poate beneficia, 
prin analogie, de toate atributele enumerate 
mai sus. La fel ca î�n antrenamentul sportiv s�i î�n 
lucrul actorului la rol este nevoie de dobândirea 
unei dezvoltări multilaterale generale alături 
de dezvoltarea unor atribute specifice rolului, 
cerint�elor regizorale sau deprinderea unor 
procedee tehnice. 

As�a cum există sport de performant�ă 
s�i sport de mare performant�ă, consider că 
s�i Arta Actorului poate dobândi valent�e 
asemănătoare atunci când motivat�iile 
personale, nivelul de expertiză, conjunctura 
s�i recunoas�terea publică transformă actorul 
î�ntr-un profesionist care face performant�ă. Ca 
s�i î�n cazul sportivului, actorul-performant are 
nevoie de o sănătate de fier, trebuie să nu se 
accidenteze s�i să fie apt seară de seară pentru 
stagiul competit�ional î�n care se transformă 
spectacolul de teatru. Emot�iile, as�teptările, 
reus�itele sau neî�mplinirile sunt asemănătoare 
sportivului aflat î�n competit�ie, chiar dacă 
mizele actorului pot părea mai put�in î�nsemnate 
î�n comparat�ie cu o o olimpiadă sportivă sau cu 
un campionat mondial. Din punctul de vedere 
al actorului care investes�te î�ncredere, as�teptări 
s�i sentimente, mizele sunt comparabile s�i 
gradul de angajament emot�ional de asemenea. 
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O î�mpărt�ire general acceptată a sporturilor 
î�n sporturi individuale s� i sporturi de echipă 
poate crea similitudini cu Arta Actorului, 
deoarece aceste două categorii se regăsesc 
î�n egală măsură î�n activităt�ile specifice 
repetit�iilor din teatru s� i spectacolului î�n sine. 
Parcursul spre spectacol s� i etapa spectacolului 
cont�in elementele principale s� i ale sportului 
individual, dar s� i ale sportului î�n echipă. 
Munca actorului la rol este î�n egală măsură s� i 
un sport individual s� i un joc de echipă. 

O altă î�mpărt�ire a activităt�ilor sportive 
este, conform lui Bompa, î�mpărt�irea î�n 
sporturi ciclice, aciclice s� i aciclice combinate. 
Șporturile ciclice precum î�notul, canotajul, 
ciclismul, alergarea sau patinajul-viteză au 
ca principală caracteristică motrică actul 
repetitiv, î�n vreme ce sporturile aciclice ca 
cele de echipă, patinajul artistic, luptele, 
boxul sau scrima reprezintă procedee 
motrice executate î�ntr-o singură act�iune. 
Unul dintre conceptele de bază î�n s�tiint�a 
antrenamentului este adaptarea, î�n strânsă 
legătură cu antrenamentul: „Adaptarea este 
un proces organizat, î�n cursul căruia mintea s� i 
corpul sportivului sunt supuse î�n permanent�ă 
unor factori de stres î�n volume (cantităt�i) s� i 
intensităt�i diferite” (Bompa, 2014, p. 8). 

Î�mbunătăt�irea performant�ei se produce 
doar atunci când stimulul este potrivit pentru 
ca adaptarea să se producă, altfel, dacă 
stimulii sunt prea mici atunci se produce 
plafonarea, iar dacă stimulii sunt excesivi 
apare fenomenul maladaptării, adică scăderea 
performant�ei.  

Șistematizarea s� i caracterul progresiv al 
antrenamentului induc adaptări care au ca 
rezultat î�mbunătăt�irea performant�ei.  

Din acest punct de vedere s-a constatat 
că variat�ia stimulului de antrenare este mai 
eficientă ca aplicarea aceluias� i stimul, ceea 
ce se observă s� i î�ntr-o anumită perioadă a 
repetit�iilor pentru actori, atunci când pare 
că entuziasmul dispare, lucrurile sunt s�tiute, 
iar procesele psihice par a fi mecanice. Aceste 
simptome necesită aplicarea unor stimuli 
noi s� i variat�i, conform teoriei periodizării 

antrenamentului sportiv a lui Bompa. Putem 
astfel primi o explicaţie plauzibilă î�n legătură 
cu ineficient�a lui a repeta, act�iune care implică 
aplicarea aceluias� i stimul.  

Etapele principale ale antrenamentului 
sportiv sunt: preadaptarea, compensarea, 
adaptarea stabilă sau precompetit�ională 
s� i nivelul de pregătire competit�ională. 
Aceste etape urmează de obicei planuri de 
antrenament s� i cicluri de pregătire care pot 
varia conform programului competit�ional.   

Preadaptarea reprezintă adaptarea 
progresivă efectuată î�n primele luni ale 
planului de antrenament. Unul dintre 
principiile care trebuie aplicate acestei 
perioade se referă la intensitatea stimulilor de 
antrenament: „Dacă sarcina de antrenament s� i 
stresorii fiziologici care rezultă din ea nu sunt 
excesive, primele săptămâni de antrenamente 
vor duce la o adaptare mult mai durabilă, 
printr-o capacitate de lucru crescută s� i o 
tolerant�ă sporită la solicitări de pregătire mai 
intense” (Bompa, 2014, p. 11).  

Am î�ncercat să aplic acest principiu î�n 
timpul Experimentului Torrance (un modul 
de improvizat�ie) cu student�ii, primele 10 zile 
calendaristice fiind unele strict de acomodare. 
Perioada aceea a contat pentru dobândirea 
componentei ludice, î�n detrimentul 
acumulărilor vizibile s� i imediate, dar cu 
efecte benefice î�n perioadele următoare. Î�n 
această primă etapă scopul urmărit a fost 
realizat printr-un volum de informat�ie mare, 
cu atent�ie specială acordată diversităt�ii 
exercit�iilor lucrate s� i câs�tigării î�ncrederii 
individuale s� i de grup, a bucuriei de a lucra s� i 
a entuziasmului creativ. 

Compensarea este, potrivit lui Bompa, 
cea de-a doua etapă, o etapă premergătoare 
adaptării stabile. Răspunsurile organismului 
la antrenamente devin vizibile, iar 
compensarea nivelului dificil este făcută 
ca o react�ie de scurtă durată la planul de 
antrenament. 

Adaptarea stabilă sau precompetit�ională 
este etapa î�n care sportivul î�ncepe să se 
apropie de adaptarea la stimulii maximali s� i 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

123

manifestă o capacitate de refacere superioară 
fat�ă de celelalte perioade de până acum. 
Această perioadă corespunde meciurilor 
de pregătire, iar factorii de stres aplicat�i 
î�ncep să apropie de ceea ce se va î�ntâmpla î�n 
competit�ie. Această fază ar putea corespunde 
î�n teatru „s�nururilor”, adică repetit�iilor î�n 
care se simulează spectacolul as�a cum va fi el 
odată ies� it la public. 

Ultimul nivel este cel de pregătire 
competit�ională, î�n care sportivul este pregătit 
fizic, tehnic, tactic s� i stăpânes�te abilităt�ile 
necesare pentru e evolua competit�ional. 

Chiar dacă informat�iile prezentate până 
acum pot părea prea tehnice, aride sau 
nefolositoare prin rigoarea lor s�tiint�ifică 
pentru Arta Actorului, consider că ele pot 
oferi un punct de vedere articulat î�n privint�a 
planificării antrenamentelor care urmăresc 
obt�inerea performant�ei. Ș� i deoarece 
componentele fizice contează tot mai mult 
î�n Arta Actorului, la fel cum cele psihice s� i 
emot�ionale contează din ce î�n ce mai mult î�n 
sportul de performant�ă, î�mprumutarea unor 
principii dintr-un domeniu î�n celălalt poate 
fi eficientă cel put�in din punctul de vedere al 
abordărilor principale. Î�nt�elegând abordarea 
antrenamentului sportiv putem deveni mai 
eficient�i î�n abordarea repetit�iilor din teatru, 
atât ca actori, cât s� i ca regizori sau pedagogi. 

Ne putem familiariza cu gestionarea mai 
atentă a oboselii, introducând poate î�n lexicul 
tehnic individual termeni precum refacere, 
recuperare sau individualizare. 

Una dintre metodele de antrenament 
importante este cunoscută î�n Ș� tiint�a 
Șportului sub numele de Legea lui Weigert 
a Șupercompensării, iar Teoria Șindromului 
Adaptării Generale a lui Șelye evident�iază 
necesitatea de a alterna sistematic î�n cadrul 
antrenamentelor sarcini, volume, intensităt�i 
sau viteze de execut�ie. Astfel se eficientizează 
ciclul supercompensării s� i se permite 
refacerea î�ntre s�edint�e. Raportul sistematizat 
î�ntre efort s� i regenerare este cheia eficient�ei 
supracompensării. Eficientizarea este î�n 
strânsă legătură cu evitarea instalării oboselii 

s� i a supraantrenării, conform teoriilor 
supercompensării, teorii citate de Bompa s� i 
Haff. 

Abordând prin analogie conceptele 
prezentate succint până acum, putem 
conchide că atent�ia pentru refacere este la 
fel de importantă pentru actor cum este s� i 
pentru sportiv. Dacă pentru sportiv termenul 
refacere prives�te preponderent fizicul, pentru 
actor psihicul s� i emot�ionalul necesită de cele 
mai multe ori refacere. 

A acorda atent�ie refacerii psihice s� i 
emot�ionale după fiecare repetit�ie, a reus�i ca 
regizor sau pedagog să pot�i aplica stimuli 
individualizat s� i optim pentru a evita atât 
subantrenarea, cât s� i supraantrenarea pot 
deveni comportamente benefice pentru 
procesul repetit�iilor s� i pentru produsul final, 
anume rolul pe care actorul s� i-l dores�te de cele 
mai multe ori să fie sinonim cu performant�a.

Din punctul de vedere al Artei Actorului, 
cuantificarea realizării obiectivelor este 
discutabilă: nu există nici recorduri mondiale, 
recorduri măsurabile î�n „Hamlet – secunde”, 
nici nu putem spune că „Hamlet-ul actorului X” 
l-a î�nvins pe „Hamlet-ul actorului Y”. Șuntem, 
as�adar, î�ntr-un ocean de necunoscut î�n ceea 
ce prives�te măsurarea creativităt�ii specifice 
Artei Actorului, dar acest lucru face parte, 
cu bune s� i cu rele, din specificul receptării 
profund subiective a spectatorului. Des� i nu 
suntem obis�nuit�i, ca pedagogi, să act�ionăm 
s� i să măsurăm folosindu-ne de „î�mi place/nu 
î�mi place”, e folositor să recunoas�tem dreptul 
spectatorului de a procesa oricum dores�te 
prestat�ia actoricească, fără să î�ncerce să 
analizeze la nivel cons�tient, doar plăcându-i 
sau nu.
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Abstract: OODA Loop is a daily phenomenon, developing 
in cerebral and physical activity: Observation, Orientation, 
Decision, Action. It is a concept created by John. R. Boyd, 
in the late 50’s, representing the diagram of a decisional 
cycle. Originally applied in military strategies and combat, 
OODA Loop became, in time, a tool for understanding and 
practicing commercial needs and policies, for the development 
of public financial, business and media domain, and also 
the Education field. The author of this article frames OODA 
Loop versus acting. The study consists in revealing the 
application of the decisional Boyd cycle upon the relation 
between the performer and her audience. „The Virgin 
M. Project” is the performance she has sustained, along 
with director A. Hausvater. The artist of the 21st century 
should focus on self-knowledge, creative, inspirative dramatic inner tension, 
characterising the supreme act of creation in Arts. Thus, a reconfiguration of 
the artist and his work of art might be possible. There are ways of reaching such 
an upgraded artistic and spiritual state of acting. Associated with performance, 
approched as empowerment of the creative resources in order to achieve the 
best results during acting, one may appeal to and experience the OODA Loop 
military strategy, to enforce his artistic and creative surviving skills. 

Keywords: OODA Loop, decision cycle diagram (Observation, Orientation, 
Decission, Action), The Boyd cycle, actor, acting, performance, Romania,  
self-analysis, Synthetic Body, artist. 

OODA Loop este un concept creat î�n a 
doua decadă a anilor 1950, de către strategul 
militar, Colonel al Fort�elor Militare ale Ștatelor 
Unite ale Americii, John R. Boyd, care a luptat 
î�n Războiul din Vietnam s�i î�n cel din Coreea. 
OODA Loop reprezintă diagrama unui ciclu 
decizional, cunoscut s�i sub numele de ciclul 
Boyd, axat pe patru puncte: a observa, a (se) 
orienta, a decide și a acționa. Conceptul este 
aplicabil î�n strategia militară, î�n operat�iunile 

militare de combat, dar a devenit referent�ial s�i 
î�n î�nt�elegerea operat�iilor comerciale, sectorul 
public operat�ional, precum s�i î�n procesul de 
î�nvăt�are. OODA Loop presupune intensificarea 
s�i concentrarea individului pe capacitatea sa 
de a fi flexibil, agil, rapid, inteligent î�n luarea 
unor decizii personale total favorabile, î�ntr-un 
context de supraviet�uire sau competit�ie acerbă, 
î�n orice domeniu: conflict armat, litigiu, afaceri, 
strategie, viat�ă personală.
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 OODA Loop presupune existent�a a doi 
termeni, configurat�i unui context conflictual, î�n 
care recunoas�terea ambelor părt�i este validată 
s�i î�n care scopul principal al fiecăruia este 
supraviet�uirea inteligentă, cu minim de mijloace 
s�i resurse. OODA Loop presupune viteză de 
react�ie, inteligent�ă pragmatică, observat�ie acută a 
oponentului s�i a contextului relat�ional al celor doi 
termeni, capacitate de a anticipa react�ia celuilalt s�i 
câs�tigarea de avantaje, care urmează a fi folosite 
pentru atingerea unui scop personal esent�ial.

Potrivit acestei strategii militare1, momentul 
î�n care un individ ia o decizie reprezintă punctul 
central, critic, esent�ial al ciclului definitoriu 
observă – orientează-te – decide – acționează. 
Orice entitate (animal, individ uman sau grupare) 
care este capabilă de a procesa acest ciclu rapid, 
câs�tigă avantajul î�nt�elegerii, anticipării mis�cării 
următoare a adversarului s�i î�mbunătăt�irea 
radicală a fort�ei de supraviet�uire. Orice 
entitate care dezvoltă rapid s�i inteligent ciclul 
OODA Loop se adaptează s�i supraviet�uies�te, 
surclasându-s�i adversarul. OODA Loop se referă, 
pe scurt, la fenomenul de canalizare a energiei 
individului pentru a î�nvinge un adversar 
sau o cauză care i se opune s�i a supraviet�ui, 
î�mbunătăt�indu-s�i condit�ia. Cheia acestui proces 
este luarea s�i det�inerea controlului î�n situat�ia 
extremă propusă s�i obt�inerea de avantaje pe 
termen cât mai lung, cu minim de pierdere 
a resurselor. Șupraviet�uirea s�i proclamarea 
OODA Loop pot deveni modalităt�i de existent�ă 
s�i perfect�ionare a tehnicii actorices�ti, aplicabile 
atât performerului, actorului de elită, cât s�i 
identităt�ilor sale temporare – roluri.

 „Puterea până la capăt, dăruirea până 
la capăt! Nu te poţi întoarce la începuturi, 
trebuie să mergi până la mistuirea totală!” 
(Camus, 1970, p. 67) Șupraviet�uirea este un 
proces natural de adaptare la mediu, specific 
tuturor entităt�ilor biologice. El se manifestă î�n 
condit�ii de mediu dificile, care supun organismele 
vii adoptării de varii tehnici s�i metode, grat�ie 

1 Teorie enunt�ată pe larg s� i dezvoltată î�n lucrările 
Destruction and Creation, apărută î�n septembrie 
1976, editată de U.Ș. Army Command and General 
Ștaff College, s� i The Essence of Winning and Losing.

cărora acestea vor rezista la factorii naturali 
nefavorabili, î�mbunătăt�indu-s�i treptat structura 
biologică, sistemul de procesare s�i prelucrare 
a informat�iilor. Aptitudinea de a supraviet�ui se 
manifestă î�n situat�ii periculoase, cu grad ridicat 
de risc, care ar putea perturba viat�a. Tehnicile 
adoptate î�n vederea supraviet�uirii presupun, 
î�n mod elementar, î�n ceea ce prives�te omul, 
asigurarea necesităt�ilor de viat�ă: apă, adăpost, 
hrană, habitat, nevoia de a gândi clar s�i practic s�i 
pe cea de a putea semnala ajutor. Șupraviet�uirea 
implică rezistent�a unui individ, dar s�i puterea 
acestuia de a acorda ajutor unui alt individ, î�n 
condit�ii extreme. Șupraviet�uirea implică, î�n 
ceea ce prives�te omul, latura fizică, psihică s�i 
pe cea spirituală, metoda de î�nvăt�are fiind cea a 
experient�ei.

A supra-viet�ui. A reus�i să exis�ti, grat�ie Artei, 
la un nivel al supra-dimensionării trăirii umane. 
A surclasa, prin Artă, prin mesaj, Timpul, 
Durata, perisabilul, mediocrul, comunul. A 
te reconfigura, ca Artist. A sfida linearitatea 
duratei temporale s�i rizibila, trista organicitate 
moleculară. A câs�tiga Verticalitatea infinită. A 
transcende. A supra-viet�ui prin Artă: a eradica 
monotonia, conformismul diurn, oboseala s�i 
confortul Orizontalei. A disloca zona de confort 
s�i a restabili zona de disconfort, de conflict, 
de viat�ă, de pericol. A supra-viet�ui î�nseamnă 
a te „sălbătici”. A redeveni om, animal, plantă, 
entitate, organ al Viet�ii. A reveni la esent�ă. A 
redeveni Viu s�i Pur. Deschis. A deveni Altul, 
mai bun, competent, adaptat, oricând pregătit 
pentru un „atac” veritabil. A supraviet�ui 
î�nseamnă a evolua. Îar pentru Artist, a evolua 
î�nsemnă a evalua, a re-evalua propria fiint�ă 
creatoare s�i contextul social, cultural, politic, 
economic, religios căruia î�i apart�ine s�i către 
care î�s�i direct�ionează mesajul. A supraviet�ui, ca 
Artist, î�nseamnă a observa, a te orienta î�n funct�ie 
de s�i a decide asupra unui stimul, cel put�in, 
apoi a act�iona î�n funct�ie de stimulul-călăuză s�i 
necesitatea intimă de a evolua spiritual. 

Colonelul Boyd a fost supranumit, î�n timpul 
Războiului din Coreea, „pilotul de avion militar 
care a schimbat Arta Războiului”. Dar ce au î�n 
comun Arta Războiului, Viat�a s�i Arta Dramatică? 
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Șă imaginăm o paralelă î�ntre: 1. o procedură 
militară, cu implicat�ii de rutină a mecanismelor 
psihologice de supraviet�uire, s�i care a căpătat 
aplicabilitate î�n sistemul educat�ional, economic, 
sportiv, fiind validată după ani de cercetare 
s�tiint�ifică s�i 2. mecanismul de funct�ionare s�i 
exprimare al artistului. Consider comune, intim 
relat�ionate Artei Dramatice, Viet�ii s�i Războiului 
următoarele indicii: 1. răspunsul invariabil la 
propagarea unui stimul, 2. conflictul, 3. lupta, 
act�iunea de a-l provoca pe celălalt, pentru a-ți sau 
a-i consolida identitatea 4. opozit�ia de termeni, 
de structuri, de nevoi, de stări, de statut etc, 5. 
rezistent�a, 6. supraviet�uirea, 7. reconfigurarea 
identităt�ii. Boyd a conchis că, î�n cazul situat�iei-
limită î�n care termenul 1 (pilot competent) se află 
î�n dezavantaj fizic (ca distant�ă, număr, cantitate 
sau viteză) fat�ă de termenul 2 (pilot competent, 
de asemenea), primul î�l poate surclasa doar 
dacă atacă sau anticipează/prefigurează/
intuies�te mis�cările mentale, proiect�iile-plan de 
supraviet�uire ale adversarului.

As�adar, lupta decisivă, î�n termeni pozitivi, 
are loc la nivel mental, asemănându-se unui 
joc al intuit�iei s�i al cunoas�terii, al anticipării 
modului î�n care celălalt va react�iona la primul 
stimul oferit, acordând, î�n acelas�i timp, 
esent�iala organicitate a react�iei s�i a contra-
react�iei. Acest aspect este valabil s�i î�n ceea ce 
prives�te flexibilitatea s�i puterea actorului, de 
a se adapta cerint�elor sau piedicilor pe care 
publicul-receptor le ridică la contactul cu 
actul artistic. Atâta timp cât acel act artistic 
este total asumat, manifest, iar actorul este 
implicat absolut î�n procesul de reconfigurare, 
sublimare a Cotidianului, a Realităt�ii. Asta 
este posibil tocmai pentru că Artistul lucrează 
direct cu fondul psiho-emot�ional al auditoriului, 
operând schimbări spat�io-temporale la nivel 
de percept�ie a realităt�ii, a bagajului intelectual, 
cultural, a reperelor s�i normelor uzitate de 
locuirea î�n banalul Cotidian.

Î�n final, Artistul care provoacă o schimbare 
de direct�ie s�i de sens existent�ial î�n mintea 
spectatorului remodelează Lumea, reus�ind 
să supra-viet�uiască fluxului cenus�iu care 
uniformizează mentalităt�ile s�i autenticitatea 

individuală, le conformează unui singur tip 
de gândire s�i react�ie, le banalizează s�i, î�n final, 
le anihilează. Dacă Artistul supraviet�uies�te 
banalului s�i atotputernicului Cotidian, atunci are 
o s�ansă de a-l salva s�i pe celălalt, pe oponentul 
său, pe partenerul său, publicul. Traiectoria 
poate părea de-a dreptul mesianică. Ceea ce au 
î�n comun modelul pilotului boyd-ian s�i actorul 
sau performerul (care î�s�i va genera suita de 
alter-ego-uri, identităt�i temporale, î�n timpul 
actului artistic al Șupra-viet�uirii) reprezintă 
î�nsăs�i capacitatea umană, disciplinată î�n regimul 
unui exercit�iu mental, de a calcula, a î�nt�elege s�i a 
reformata timpul de react�ie al unui individ uman 
fat�ă de un stimul dat.

Pentru om, timpul de react�ie la un stimul 
propus se calculează î�ntre timpul 1 de propagare 
a acelui stimul s�i timpul 2 de răspuns concret la 
stimul, indiferent de natura lui. Actorul propune 
un stimul sau mai mult�i; el este un complex 
de stimuli, orientat către public. Prezent�a 
sa î�nseamnă: informat�ie vizuală, auditivă, 
intelectuală, emot�ională, fizică, energetică s�i care 
poate să covârs�ească termenul 2 (spectatorul), 
propunându-i o experient�ă s�i o relat�ionare 
profunde, cutremurătoare. Timpul de react�ie 
al partenerului de joc, al receptorului (adică 
al publicului) este tocmai intervalul magic de 
transformare, de existent�ă totală a actorului, 
î�n pielea alter-ego-ului ales sau care alege să 
se nască, provocat de existent�a lui aici și acum. 
Actorul viu, deschis metamorfozei, poate 
anticipa react�ia publicului, „locuindu-i” mintea, 
imaginarul, luptând cu fort�ele „armate”, pars�ive 
ale intelectului s�i criticii rat�iunii. Îar acestea 
din urmă nu au ca scop decât demistificarea 
scenariului poetic, a poves�tii î�n sine, 
demistificarea s�i anularea realității alternative 
pe care o propune, prin jocul său, actorul, artistul-
purtător de Mesaj. Actorul, î�n schimb, va opera 
s�i asupra lui î�nsus�i: un impuls negativ sau 
pozitiv puternic, venit din partea termenului 2 
de joc, poate remodela s�i î�mbunătăt�i calitatea 
alter-ego-ului. Totul stă î�n puterea actorului s�i 
performerului de a se adapta, de a supraviet�ui, 
prin observat�ie, orientare, luare de decizii s�i 
act�iuni concise.
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Fenomenul OODA Loop, provocat î�n teorie, 
ca rezultat al observat�iei din practica navelor 
de zbor militare, poate deveni un model de 
existent�ă, un pattern pentru performer s�i actor, 
pentru identităt�ile temporare (numite, î�n mod 
clasic, personaj, mască, caracter), dar pe care 
eu le numesc alter-ego-uri cu rang ridicat de 
inteligent�ă emot�ională s�i de adaptare la mediu. 
OODA Loop este un fenomen care are loc 
zilnic, de sute s�i mii de ori, poate, î�n activitatea 
cerebrală s�i fizică ale oricărui individ uman. Î�n 
procesul universal de supraviet�uire a speciilor, 
a genurilor, natura, calitatea, complexitatea, 
intensitatea acelui stimul provoacă propagarea 
ascendentă a individului, posibil a rasei. Asociată 
zonei culturale s�i segmentului dedicat Artelor, 
cu precădere Arta Actorului, natura stimulului 
fixează s�i modalitatea de răspuns a receptorului 
la acesta. Dacă stimulul î�n discut�ie este inserat 
î�n Cotidian, ca o prezent�ă umană atipică, 
extraordinară prin capacitatea de a atinge 
performant�a, anarhică sau care nu corespunde 
imaginii-standard acceptate de o anumită 
societate, î�ntr-un anumit context, atunci 
răspunsul la acest stimul puternic va fi complex 

s�i organic, mizând pe uluirea, decongestionarea 
emot�ional-intelectuală a subiect�ilor s�i „violarea”, 
apoi „anihilarea” canoanelor de gândire, 
prestabilite.

Aceste fenomene au fost posibile grat�ie 
proiectului-experiment din tabăra de creat�ie 
Actorul total, condusă de Alexander Hausvater, 
î�n 2015, la Colibit�a, proiect-performance 
apart�inându-mi s�i numindu-se Fecioara M. 
Acest personaj creat de actorul Mara Opris�, a 
sust�inut, la portavoce, un discurs socio-politic 
s�i religios, extras din texte ale lui E. Cioran,  
A. Camus s�i anumite pasaje biblice. Fecioara M. 
avea o aparent�ă statuară, un dublu regim de 
mis�care, vocalizare s�i verbalizare; a act�ionat 
prin „instigarea” agresivă a auditoriului la actul 
Îubirii s�i la cultul Puterii, as�a cum reiese din 
textul următor, folosit î�n cadrul experimentului:

„Îată-mă! Aici, cu voi. Eu sunt fecioară. Dar 
am un fiu. Îar Tatăl l-a chemat la Șine, după ce 
Î-a luat viat�a, pe o cruce, pentru binele vostru, 
pentru binele românilor (arată o fotografie cu ea 
însăși, o icoană a Maicii Domnului). Vi se pare că 
m-am schimbat as�a de mult? Datoria mea este 
Îubirea. Tu ai fost tot timpul slab, trist s�i abătut. 
Ș� i acest lucru m-a durut mult, mult mai mult 
decât durerile mele. Când răul devine organic 
î�ntr-o familie precum a mea, î�n care tatăl deseori 
este absent, atunci totul î�mi pare pierdut. Nu î�t�i 
doresc î�n niciun caz să î�ncerci pe cont propriu 
toate experient�ele prin care am trecut eu, 
Fecioara, cu atât mai mult cu cât n-ai rezervele 
de neseriozitate care pe mine m-au salvat de 
atâtea ori. (...) M-ar durea teribil să te văd preot. 
Șunt atâtea lucruri de rezolvat î�n lume, î�ncât 
pe calea pe care ai apucat nu vei rezolva nimic. 
As�a că devino activ s�i fă politică! Șpiritul nu ne 
mai poate salva pe niciunul dintre noi! De ce 
să î�t�i condit�ionezi existent�a ta de credint�a î�n 
Dumnezeu? Mai bine ai lucra la fortificarea s�i 
autonomia ta, decât să î�t�i sacrifici viitorul pentru 
un ideal fără durată. Te rog să mă î�nt�elegi: eu nu 
sunt î�mpotriva credint�ei tale sau a credint�ei tale 
î�n Dumnezeu Tatăl, ci î�mpotriva consecint�elor pe 
care tu le tragi din ea. Oricum, crizele religioase, 
dacă mă î�nt�elegi, sunt atât de importante s�i de 
grave, î�ncât e greu ca cineva, oricare dintre voi, 
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să spună dacă ele pleacă 
din boală sau ele î�nsele 
sunt un soi de boală. Nu 
te juca cu destinul tău; nu 
uita că î�n afară de viat�ă 
nu există decât iluzii. 
Îar iluziile sunt singura 
realitate. Cu Dumnezeu 
am î�nceput s�i eu, Fecioara. 
Eu, Maria. Ș� i de atunci 
am suferit numai căderi, 
cărora am î�nceput deja 
să le pun capăt. Ș� i le voi 
pune capăt, definitiv. Te 
rog, iartă-mă, dar te î�ns�eli 
dacă î�t�i î�nchipui că nu 
iau î�n serios convingerile 
tale sau că nu le apreciez. Dar ceea ce e dureros 
pentru mine e că le iau prea î�n serios, de-a 
dreptul î�n tragic (râde). Eu, Fecioara, am venit 
aici, printre voi, românilor, neam s�i t�ară fără 
istorie s�i fără coloană vertebrală, pentru a vă 
vorbi despre Îubire. Despre Îubire s�i despre 
Putere. Î�mpotriva devitalizării organice s�i de 
cons�tiint�ă a României voastre, trebuie instaurat 
cultul Puterii, al energiei explozive, al vitalităt�ii! 
Un individ are dreptul de a se î�nchide î�ntr-o 
iluzie. Dar o nat�iune nu are dreptul la iluzii. O 
nat�iune ca a voastră, românilor, o nat�iune care 
nu aspiră spre o mare putere, nu are dreptul 
la existent�ă! Hidoasă î�mi pare această t�ară a 
voastră, românilor, această t�ară care î�s�i dores�te 
moartea î�n umbra istoriei! Nici î�n politica 
externă, nici î�n politica internă, România voastră 
nu a avut niciodată instinct pentru propriul 
destin. Toate succesele voastre, românilor, au 
venit î�ntotdeauna din afară, î�ncât pot spune că 
at�i avut tot atâtea succese, românilor, pe cât de 
multe las�ităt�i. Da! Oricine, chiar s�i eu, Fecioara, 
pot să atac România la fiecare pas. Dar nu este 
mai put�in adevărat că o iubire disperată ca 
iubirea mea pentru ea, pentru t�ara asta, pentru 
România voastră, mă leagă, dacă nu de trecutul 
ei, î�n tot cazul de viitorul ei.

Ascultat�i Fecioara! Fecioara vă vorbes�te! 
Deplâng î�n România lipsa de orgoliu de marcă 
istorică s�i de viziune mesianică! Eu, Fecioara, 

deplâng o nat�iune ca a voastră, biet�i români, o 
nat�iune care nu vrea să devină o mare nat�iune, 
care nu iubes�te fort�a s�i elanurile de viat�ă, dar 
care trăies�te ca voi, î�n umbra odihnitoare a unor 
iluzii vulgare, î�ndoindu-se de toate pentru a nu 
risca nimic!”2 1 

O prezent�ă sintetică3,2 precum Fecioara M., 
presupune, atât de partea emit�ătorului 
(actorului) cât s�i de partea receptorului (publicul 
stradal) un dezavantaj (care se referă la raportul 
numeric s�i react�ia fat�ă de cont�inutul ideatic al 
textului emis s�i retorica agresivă), care a putut 
fi surclasat de către actor prin atacul mint�ii, 
al sistemului de gândire, atacul cognit�iei s�i 
emotivităt�ii oponentului, receptorului. Î�n funct�ie 
de existent�a s�i calitatea atent�iei acordate pe 
stradă, Fecioarei M. s�i discursului său, î�n funct�ie 
de nivelul de agresiune fizică, verbală, sau 
emot�ională, sau î�n funct�ie de nivelul de empatie, 

2 Text extras part�ial s� i prelucrat, modificat s� i adăugit 
de Opris� , Mara, 2015, august, Colibit�a. Originalul: 
Cioran, Emil, Sfârșitul care începe, Edit�ie s� i prefat�ă 
Barbu, Constantin, Editura Pentagon-Dionysos, 
Craiova, 1991, pp. 38-41, pp. 78-79

3 Î�n î�nțelesul propriului concept de Corp Sintetic 
asociat performerului și actorului de excepție, 
care nu interpretează, ci „se îmbrățișează” cu 
rolul în chip desăvârșit, absolut, până la crearea 
unei noi identități, a unei noi entități distincte de 
sine însuși și, deopotrivă, de ficțiunea rolului scris, 
atingând astfel, prin jocul actoricesc extraordinar, 
performanța.
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toate manifestate s�i generate de public (react�ii 
specifice diferent�elor de vârstă, statut social sau 
capacitate intelectuală s�i emot�ională), Fecioara 
î�s�i corela s�i î�s�i adapta act�iunile fizice s�i verbale, 
inclusiv statismul s�i ruperea convent�iei de corp 
s�i voce, pentru a reus�i să supraviet�uiască, fără 
oprire, timp de douăsprezece ore, î�n mediul urban, 
necondit�ionată decât de realitatea s�i adevărul 
vital al fluxului cotidian î�n care fusese aruncată, ca 
o imanent�ă a propriului suflet, ca o post-identitate 
urbană s�i mistică, de către creatorul ei, actorul 
Opris�. Atunci când Fecioara privea oamenii î�n 
ochi, renunt�a la portavoce, dialoga firesc cu ei, î�n 
clipele acelea de sinceritate s�i de proximitate a 
actorului s�i a omului, atunci mare parte a acestui 
public neconvent�ional, neplătitor de bilet, î�ncerca: 
fie să se apere cu mecanismele intelectului, fie 
î�ntorcea capul, plângând sau tremurând – adult�ii! 
–, fie răspundea printr-o sclipire a ochilor. Dar, 
din păcate, mult�i nu î�ndrăzneau să ia cuvântul. 
Unii surclasau bizareria acestei prezent�e atât 
de artificiale dar, paradoxal, atât de umane, prin 
contextualizare mistică s�i prin proximitatea 
ultimă a performerului, recunoscând figura 
Fecioarei, vorbind cu Ea, acceptând să î�i preia 
jocul la portavoce: vorbeau despre ei î�ns�is�i, 
despre tăcerea lor, despre tăcerea init�ială, despre 
iubire, Dumnezeu, s�coală, familie s�i moarte. Cei 
care nu au resimt�it frică s�i nici nu au judecat-o î�n 
niciun fel au fost copiii pe care i-am î�ntâlnit de-a 
lungul performance-ului. Din unghiul acesta de 
suprapunere a complexului strategic OODA Loop 
pe structura s�i implicat�iile unui performance 
stradal, doar copiii au fost „supraviet�uitorii” î�n 
chip absolut.

Arta actorului s�i cea a performerului se cer 
imperios revigorate prin reconstruct�ia unei 
î�nalte, spiritual orientate cons�tiint�e creatoare, 
via OODA Loop. 

Pentru că se nas�te din corpul-gazdă al 
actorului s�i al performerului, pentru că î�i 
locuies�te temporar fiint�a, atâta timp cât este 
stabilit, ca durată, actul artistic, pentru că 
se foloses�te de î�ntreg aparatul psiho-fizic al 
corpului-gazdă s�i pentru că, î�n primul rând, nu 
poate exista decât grat�ie emanat�iei de inteligent�ă 
ludică captivă imaginarului individual s�i colectiv, 

activ î�n slujba artistului, numesc personajul 
(caracterul, masca etc.), alter-ego-ul rafinat s�i 
jucăus� al actorului. Alter-ego-ul de acest tip, de 
natură transcendentală, uneori (atunci când 
atinge sublimarea perfectă a actorului î�ntr-o 
entitate-amprentă, universal-recognoscibilă, vali- 
dată chiar s�i la cele mai profunde niveluri de 
empatie a spectatorului, a partenerului de joc 
sau de exercit�iu de imaginat�ie, cum î�l numesc eu), 
supraviet�uies�te prin natura construct�iei sale, prin 
fidelitatea ultimă, absolută, reciprocă dintre el s�i 
corpul-gazdă, prin rezistent�a fizică s�i psihică la 
efortul temporal (adică cel ce t�ine de î�ntinderea 
ariei temporale de desfăs�urare a exercit�iului 
imagistic). Rezistent�a survine, evident, atât 
asupra alter-ego-ului cât s�i asupra actorului, 
prin flexibilitatea inteligentă a modului î�n care 
se lasă impregnat, schimbat, î�mbunătăt�it de 
stimulii realităt�ii î�n care se propagă drept mesaj 
s�i mesager. Îar î�n acest ultim caz, mă refer la toate 
impulsurile, la tot�i stimulii care sunt propus�i de 
natura, modul de receptare, deschiderea, dialogul 
verbal s�i neverbal al auditoriului. Adică de react�ia 
veritabilă, organică, de netăgăduit a publicului. 
Adaptarea, supraviet�uirea alter-ego-ului ludic 
depind, evident, de construct�ia sa la nivel 
imagistic s�i la nivel psihologic; de impactul asupra 
receptorului s�i de inteligent�a cu care răspunde 
la stimuli, propunând, la rândul său, alt�i stimuli, 
schimbând tactici orientative s�i psihologice, dar 
î�ntotdeauna păstrându-s�i pattern-ul funct�ional, 
nedevenind altul s�i fără a glisa î�n derizoriu s�i 
jumătăt�i de măsură.  Pentru a se adapta s�i pentru 
a supraviet�ui, alter-ego-ul ludic are nevoie de 
asumarea totală, condit�ie, de altfel, intrinsecă 
existent�ei sale. Pentru a justifica ideile enunt�ate, voi 
apela, din nou, la exercit�iul dramatic Fecioara M. 

Tema impusă a fost crearea s�i ment�inerea, 
î�n mediu urban, timp de douăsprezece ore, fără 
nicio pauză, a unui personaj-cheie, relevant 
pentru realitatea pe care o trăim î�n România 
de astăzi. Actorul trebuia să sust�ină integritatea 
personajului ales, timp de o zi, punându-l să 
se implice î�n ritmul activităt�ilor urbane, să 
interact�ioneze plenar cu oamenii de pe stradă, 
să le câs�tige atent�ia, să î�i facă să vorbească cu 
acest personaj, acceptându-l tocmai pentru că 
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sarcina lui era, fără a fi vreodată declarată făt�is�, 
de a se confunda cu mediul î�n care opera. Actorii 
participant�i au apelat la două modalităt�i: 1. calea 
mimetismului perfect, a tacticii cameleonice, 
prin care actorul se confundă cu civilii, neies�ind, 
aparent deloc, din conformism s�i cotidian; 
actorul devenind un om ca toți oamenii, dar 
rămânând un purtător-de-poveste, un mesager 
s�i 2. varianta de disturbare, de agresare a 
Cotidianului, de transmutare a realităt�ii prin 
î�ncorporarea unei imagini puternice, a unei 
figuri emblematice a umanităt�ii. Eu am propus 
calea a doua, cea a inserării dure, fără drept de 
apel, a Realităt�ii Alternative: am fost Fecioara M.

Descriere sumară a Fecioarei M.: 1. aparit�ie: 
prezent�ă semi-statuară, semi-nuditate, corp, 
facies acoperite cu tempera albă, salopetă 
neagră; pe torace – legate, sub inimă, Biblia 
(care avea ca semn de carte 2 bancnote de 5, 
respectiv, 10 Ron) s�i cartea lui E. Cioran, Sfârșitul 
care începe. Obiecte: o cheie-de-boltă, un ham 
de alpinism, pe antebrat�: mătase albă s�i ros�ie; 
o lanternă frontală, cu lumină intermitentă, o 
coroană de sârmă, o aură realizată din tub de 
plastic, î�n picioare: coturni. La buzunarul de 
piept al salopetei: o icoană a Maicii Domnului, 
un pix cu mesaj politic, un pachet de t�igări Long 
Day. O portavoce. 2. regim de mis�care: a.) specific 
unei statui vivante, b.) deplasare î�n relanti, 
minimalistă gestual, c.) ruperea convent�iei de 
corp s�i deplasare: revenire bruscă î�n firesc; 3. 
text: discurs critic, violent, acid, la adresa stării de 
somnolent�ă s�i pasivitate letală a României de azi, 
o Românie cvasi-apocaliptică, din perspectivă 
istorică, socială, culturală, politică, mistică. 
Monolog creat din texte prelucrate, alese din 
Sfârșitul care începe, de E. Cioran, texte biblice – 
Pildele lui Solomon, Facerea, Cântarea Cântărilor, 
Teatru de A. Camus, dar s�i texte improvizate 
la contactul direct, necondit�ionat cu oamenii 
de pe stradă, sub formă de dialog. Temele-
pilon: Îubirea s�i Cons�tiint�a de sine, ca individ 
s�i ca nat�iune, identitatea culturală s�i politică a 
României de azi. Mesianism; 4. Șpat�iul de joc: 
Biserica Evanghelică din Bistrit�a, pietonala, 
sensurile giratorii, magazine, restaurante, 
Primăria oras�ului, Tribunalul, Jandarmeria.

Fecioara M, alter-ego al performerului, 
versus OODA Loop: dimineat�a, ora 11:00, 
Fecioara M ajunge î�n fat�a Centrului Judet�ean 
pentru Cultură, oras� Bistrit�a. Motor!

1. A observa. Fecioara M. observă: ora exactă 
de î�ncepere a exercit�iului, temperatura aerului, 
numărul de cetăt�eni antrenat�i î�n deplasare, pe 
stradă, vârsta lor, sexul lor, î�mbrăcămintea, posibila 
ocupat�ie, dacă sunt singuri sau se deplasează 
î�nsot�it�i sau î�n grup. Observă gesticulat�ia lor, 
discursul verbal, relat�ionarea acestora cu mediul 
natural s�i uman î�nconjurător. Fecioara observă 
spat�iul: un giratoriu, Șinagoga, Cimitirul, Șpitalul 
Judet�ean aflat la capătul opus arterei principale, 
ritmul traficului. Fecioara observă, î�n acea zonă, 
absent�a copiilor s�i t�ine minte acest detaliu. Șunt 
apreciate distant�ele s�i calitatea trecătorilor. 
Aceste procese se vor repeta de-a lungul î�ntregii 
zile, indiferent de zonă. Pe parcurs, observat�ia 
se va î�mbunătăt�i, va deveni mult mai rapidă dar 
s�i mai selectivă. Fecioara î�s�i va axa atent�ia, după 
ce va stăpâni coordonatele spat�iale î�n care va 
act�iona, mai ales pe natura oamenilor, vârsta lor 
s�i disponibilitatea emot�ională s�i intelectuală a 
acestora, precum s�i pe impactul discursului ei, 
al dialogului sau al „monologurilor” sust�inute de 
copii, la portavoce, la simpla cerint�ă a acesteia sau 
din proprie init�iativă.

2. A se orienta: considerând datele spat�io-
temporale s�i pe cele umane de mai î�nainte, 
Fecioara apreciază mental pozit�ionarea sa î�n 
oras�, punctele de interes civic, pe care urmează 
să le atingă, cantitatea s�i calitatea materialului 
uman vizat s�i, fără glumă, distant�a cea mai 
mică dintre punctele î�n care are acces la apă. 
Temperatura aerului este de 35-37 grade 
Celsius. Fecioara identifică Biserica Evanghelică. 
Procesul de orientare cunoas�te, de-a lungul zilei 
de lucru, o schimbare majoră: Fecioara renunt�ă 
la orientarea dominant spat�ială s�i se orientează 
mai ales după natura materialului uman cu care 
a intrat î�n contact, căutând, cu precădere, să 
comunice s�i să provoace persoanele care nu vor 
să se implice, care se apără, râzând, de prezent�a 
ei sau cele care î�i conferă nestăvilit feedback: 
copiii cu vârste cuprinse î�ntre 5-10 ani, precum 
s�i maturii inteligent�i, sensibili s�i comunicativi.
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3. A decide. Fecioara decide să se deplaseze 
către Biserica Evanghelică. Renunt�ă temporar 
la acest punct, hotărând să meargă pe stradă, 
î�n plin trafic, oprind mas�inile, până ajunge î�n 
sensul giratoriu observat init�ial. Acolo decide să 
vorbească pentru prima data. Î�ntre renunt�area 
la prima decizie s�i atingerea celei de a doua – 
sensul giratoriu – apare acţiunea, care este pasul 
4. î�n procesul OODA Loop. Luarea unei decizii 
este consecint�a analizei extrem de rapide a 
tuturor factorilor de dinainte, dar s�i a posibilelor 
consecint�e, intuite sau experimentate, trăite deja 
î�n plan uman s�i artistic până î�n acel moment.

4. A acţiona: acesta este procesul complex, 
definitoriu pentru individ dar s�i pentru mesajul 
său. Prima act�iune este cea fizică – de la procesele 
organice s�i activităt�ile ce pun î�n funct�iune 
corpul nostru (ritm cardiac, respirat�ie, mis�care 
a pleoapelor, a globilor oculari, primirea s�i 
decodarea impulsurilor sonore de către ureche, 
etc.) până la deplasarea î�n spat�iu. Dar s�i această 
primă act�iune, de natură fizică, î�n cazul studiat, 
este consecint�a (part�ială) a acțiunii cerebrale, 
ca s�i celelalte puncte din OODA Loop. A act�iona 
î�nseamnă a (te) mis�ca, a (te) opune s�i a ies�i din 
inert�ie, din moarte, din vid, din conglomerat. Atât 
la nivel cerebral, rat�ional, fizic, cât s�i, mai ales, la 

nivel spiritual, emot�ional, creativ, ludic. A-t�i câs�tiga 
integritatea, unicitatea, personalitatea, renunt�ând 
a fi o masă oarecare, conglomerat inform, indecis, 
inobservabil. A act�iona î�nseamnă a te defini s�i 
a lucra î�mpreună cu s�i pentru alt�ii. A act�iona 
î�nseamnă a fi. A propaga o poveste unică, profund 
personală, irepetabilă. A act�iona î�nseamnă a 
genera fiind generat de propria act�iune s�i de 
consecint�ele ei, asumate s�i integrate. A fi viu. 

OODA Loop se defines�te exact: buclă sau 
repetare a unui grup de instruct�iuni î�ntr-un 
program s�i sistem psiho-fizic. To loop î�nseamnă 
a repeta, a mis�ca ciclic, a (se) (auto)(re)genera.  
Î�n mod constant, î�mbunătăt�it, mecanic, poate, 
cumva. 

Ș-a observat că, î�n general, unui individ î�i sunt 
necesare 220 de milisecunde pentru a react�iona 
la un stimul primit s�i pentru a î�ncheia bucla 
init�ială, antrenat fiind apoi, î�n mod natural, î�n 
următoarea buclă. Deciziile luate de performer, 
î�n exercit�iul numit, au fost extrem de rapide, de 
numeroase. Ele au fost organice, vitale actului 
artistic, Corpului Sintetic obt�inut, a textelor emise 
s�i a relat�iei cu publicul. Există o diferent�ă majoră 
î�ntre 1. exersarea unui personaj de teatru, timp de 
maxim două ore, la a cărui construct�ie s-a lucrat 
timp de aproape o lună, apoi a fost prezentat pe 
o scenă de tip cutie-italiană, î�ntr-un spat�iu care 
este acceptat de la bun î�nceput, de toată lumea, 
drept convent�ional s�i magic, î�n fat�a unui public 
„î�nt�elept”, dresat, ascultător s�i dedicat până la 
efuziune idolilor săi fardat�i de lumină; un spat�iu 
„canonizat”, „martirizat” de câteva secole de artă 
dramatică docilă, un spat�iu care, cu de la sine 
putere, î�l propune pe actor deasupra celorlalt�i 
muritori, urcat la cât�iva centimetri mai sus de 
ochii spectatorului, actor-tiran, protejat de suita 
de convent�ii (spat�iu, timp, natura s�i sacralitatea 
artei sale propagate î�ntr-o cutie neagră etc.), de 
plata biletului, de ascultarea oarbă a publicului 
avizat s�i docil, de scurta durată a reprezentat�iei, 
s�i 2. exersarea unui alter-ego, ai cărui piloni au 
fost fixat�i grat�ie imaginat�iei, s�tiint�ei, inteligent�ei 
s�i fondului intelectual, background-ului cultural 
al unui actor, performer, creator, exersare 
disciplinată s�i creativă, care durează douăsprezece 
ore, î�ntr-un mediu natural, pe de-a-ntregul civil, 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

133

lipsit de orice searbădă convent�ie potrivit căreia 
lumea trebuie „să î�nghet�e”, universul trebuie 
să se oprească atunci când măria-sa actorul-
tiran apare, urmând a fi venerat de spectatorii 
cons�tiincios�i. Da! Există o mare diferent�ă! Îar ea 
se referă la supraviet�uire, la pericolul iminent, 
omniprezent, la care este supus actorul pe stradă 
– acolo unde nimeni, s�i asta e foarte important! – 
nimeni nu e obligat să î�l asculte, să se oprească, 
să î�l urmeze empatizând s�i recunoscându-se î�n el, 
renunt�ând necondit�ionat la mărunta sa realitate 
de zi cu zi, pentru Realitatea Alternativă pe care 
i-o propune artistul! Îar acest „pericol” este vital, 
esent�ial pentru adevărul actului artistic.

Primul pas î�n procesul OODA Loop este 
observarea. 80% din informat�ia pe care o primim 
î�n acest prim stadiu se datorează văzului, restul 
de 20% este perceput prin celelalte simt�uri. 
A observa implică receptarea, pe cale vizuală 
s�i auditivă, a impulsului dintâi. Orientarea, 
decizia și acțiunea propriu-zise ale actorului 
s�i performerului depind integral de atent�ia 
distributivă s�i de select�ia adecvată a factorilor 
cumulat�i, scopul fiind finet�ea produsului artistic. 
Î�n cazul unui OODA Loop general, mediu, există 
un singur răspuns acordat unui singur stimul, 
fenomen preluat, prin î�nvăt�are, de fiecare 
individ. React�ia receptorului fat�ă de stimul are, î�n 
majoritatea cazurilor, o natură predeterminată, 
legată de fenomenul de auto-conservare. 
Ceea ce-l diferent�iază pe artist este asumarea 
inteligentă a factorilor de risc, prelucrarea 
lor, schimbarea de sens s�i direct�ie simbolică, 
inovat�ia, adaptarea ludică s�i nu neapărat pre-
determinată. Timpul de react�ie al individului este 
mult mai mare fat�ă de timpul necesar react�iei 
pre-determinate, când el se confruntă cu un 
stimul necunoscut; fapt datorat fenomenului de 
surprindere, de uluire. Fenomenul se numes�te 
efectul FlashBang. Presupune dezorientarea 
temporară a subiectului. Efectul FlashBang poate 
fi solicitat s�i manipulat de actor: el sparge, astfel, 
lipsa de implicare a spectactorului „mort”. Legea 
lui Hick afirmă că timpul de react�ie î�n OODA 
Loop depinde de crearea unei multitudini de 
răspunsuri posibile, î�n etapa decizională. Faptul 
că ne ciocnim de erori funct�ionale, că depindem 

din ce î�n ce mai mult de sisteme tehnice, supuse, 
prin definit�ie, marjei de eroare, ne determină 
să preî�ntâmpinăm riscul, abordând solut�ii 
pregătite dinainte. Ceea ce rezultă, psihologic, 
este atrofierea instinctului de supraviet�uire, 
nedescoperirea solut�iilor proprii. Acest lucru 
e valabil s�i î�n teatru. A apela mecanic la solut�ii 
prestabilite se numes�te „sertar”, „moartea clinică” 
a actorului, „prima mână”, lipsă de originalitate, 
absent�ă a creativităt�ii. The Break Light Theory 
este un fenomen de natură reduct�ională, extrem 
de comun. Î�n teatru, răspunsul predeterminat 
este letal, pentru că publicul se află î�n continuă 
dinamică. Un actor care nu se lasă influent�at de 
react�ia publicului său î�s�i face meseria, nu profesia! 
ca un funct�ionar. 

Doi factori afectează procesul OODA Loop. 
Actorii s�i publicul se confruntă cu ei: negarea s�i 
filtrul emoțional, instalat�i î�n faza de orientare. 
Negarea este refuzul de a accepta ceea ce t�i se 
î�ntâmplă s�i poate cauza blocajul. Actorul prins 
î�ntr-o asemenea capcană mentală, nu răspunde 
la ceea ce i se î�ntâmplă real aici și acum, dar 
la ce ar trebui sau crede el că ar trebui să se 
î�ntâmple. Î�n cazul spectatorului, negarea se 
manifestă î�n urma unui s�oc emot�ional sau ca 
incapacitate intelectuală de accesare a mesajului 
artistic, provocând react�ii agresive, de auto-
apărare. Reacția prin activarea filtrului emoţional 
presupune că individul î�s�i dores�te să nu i se 
î�ntâmple tocmai lui un anumit lucru. Ș� i se sustrage 
absolut de la realitatea stimulului propus. Î�n aces�ti 
termeni, fără exercit�iul credint�ei profesionale, 
al disciplinei s�i al experient�ei, performance-ul  
ar fi fost inevitabil, un es�ec. Nesigurant�a te 
face să gândes�ti! Un stimul complex, dificil, 
subtil induce aparit�ia stresului (consum mărit 
de energie alocată rezolvării unei sarcini), 
consecint�ă a activităt�ii intelectului s�i a dinamicii 
emot�ionale. Ștresul generează oboseală. Î�n cazul 
performance-ului de douăsprezece ore, oboseala 
a fost folosită ca prag, ca trambulină s�i nu ca 
oprelis�te. Prin oboseala transfigurată î�n procesul 
creativ, s-a obt�inut dominarea publicului.

Vital pentru artist este să aplice sistemul 
OODA Loop la nivel individual s�i la nivel de 
colectivitate. A î�nvăt�a, a anticipa, a restructura s�i a 
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manipula pozitiv OODA Loop-ul celuilalt, ca pe cel 
mai ales, cel mai subtil, invizibil camuflaj. Artistul 
nu trebuie să uite că fiecare sistem OODA Loop 
det�ine aceeas�i structură, as�adar modul î�n care el 
este influent�at de factorii exteriori, este identic 
cu modul î�n care el, artistul, poate să influent�eze 
Lumea. A act�iona liber, a distruge statismul letal 

intelectual, spiritual, ontologic, î�nseamnă a reseta 
sistemul de supraviet�uire al celuilalt. Îar asta 
aduce cu sine, pentru Artist s�i pentru Războinic, 
un alt mare avantaj! Î�nvat�ă, chiar prin mimetism, 
cum funct�ionează mintea celuilalt, apoi „atacă-l” 
s�i câs�tigă lupta, dominându-l mental, emot�ional, 
spiritual! 
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Conştiinţa în procesul creator al actorului.  
O nouă abordare interdisciplinară

Claudia ENE
UNATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti, România              

claudia.ene@unatc.ro

Abstract: Acting means, at a certain level, to play with 
your own mind. The actors are researchers of their own 
brains, as long as we know what to search for. There should 
exist an interdisciplinary approach to the art of acting, 
using instruments from neuroscience and the philosophy 
of mind. Learning about our main instrument, we learn 
about ourselves and our art. Therefore, studying acting 
with instruments from neuroscience, is an important step 
in rediscussing our most known methods – Stanislavsky’s, 
Lee Strasberg’s etc. My hypothesis is that, by walking down 
the road of interdisciplinarity, the level of understanding 
and developing oneself will grow substancially. Many 
things that were discovered in the field of cognitive science 
had already been empirically demonstrated in acting. The 
long-term effects of such an approach are significant: better mental structures, 
better understanding of oneself and one’s mind, higher levels of empathy. By 
combining theatre methods, neuroscience and the philosophy of mind, the art 
of acting may become a much more solid field of study, with high contributions 
in one’s life. 

Keywords: creativity, interdisciplinarity, cognitive science, philosophy of mind.

Cum funct�ionează cons�tiint�a actorului? 
Cum se formează ea s�i cu ce este ea diferită 
de starea normală cons�tientă, î�n cazul î�n care 
este diferită? Șunt primele î�ntrebări care mi se 
ivesc î�n lumea invizibilă, intangibilă a mint�ii, 
dacă mă gândesc din perspectiva unei actrit�e s�i 
ca viitor pedagog.

Totul se î�ntâmplă instantaneu: respirat�ia, 
vorbirea, mis�carea, simt�irea, faptul de a fi 
cons�tientă că mă aflu pe o scenă, că î�n această 
seară sunt personajul X, că î�n fat�a mea se află 
personajul Y interpretat de actorul Z. Peste 
toate acestea se î�ntâmplă s�i gândul, motorul 
viet�ii psihice. Dar dacă nu as� fi î�n această seară 
personajul X, ci m-as� afla pe scenă cu datele 

mele personale, î�n afara oricărui spectacol, 
as� putea să fac toate aceste lucruri cu la fel 
de multă us�urint�ă? Un actor nu are neapărat 
calităt�ile unui bun orator; ba, adesea, pus î�n 
lumina reflectoarelor î�n afara spectacolului s�i 
a repetit�iilor, se emot�ionează, e stânjenit, nu 
s�tie ce să facă cu mâinile, se î�ncurcă. Este foarte 
posibil ca, aflat pe scenă sau î�n sala de curs, 
având ca public spectatorii, respectiv colegii s�i 
catedra de arta actorului, mintea actorului sau 
a studentului să treacă î�ntr-o stare cons�tientă 
î�n cadrul căreia subiectul să devină cons�tient 
de propria cons�tiint�ă. Cum reus�es�te actorul 
să-s�i deprindă acele abilităt�i mentale care î�l 
„transformă” pe scenă î�n altcineva, asumându-s�i 
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viat�a altcuiva, fără putinţa de a-s�i părăsi propriile 
stări cons�tiente?

Având ocazia de a scrie o lucrare de 
disertat�ie despre metodele de actorie derivate 
din opera lui Konstantin Ștanislavski, am 
descoperit o multitudine de exercit�ii, moduri 
de lucru s�i expresii care căutau să stârnească 
ceea ce nu se vede: incons�tientul, sufletul 
s�i spiritul actorului. Aflându-ne la un secol 
distant�ă de cea mai cunoscută metodă – cea 
stanislavskiană –, î�ntr-un timp î�n care s�tiint�a, 
descoperirile s�i studiile despre natura umană 
sunt î�ntr-o continuă dezvoltare, descoperim, 
de fapt, un lucru cert: teoreticienii de teatru ai 
secolului al XX-lea au descoperit, în mod empiric, 
ceea ce știința ultimelor decenii a demonstrat 
prin studiu, experiment, cercetare.

Aceste descoperiri pot oferi un cadru 
de î�nt�elegere a cons�tiint�ei s�i „construirii” 
creierului actorului dintr-o perspectivă nouă. 
Ștanislavski a fost, de-a lungul timpului, 
reinterpretat din multe perspective – cea a 
materialismului, a psihologiei behavioriste 
etc. A fost, de asemenea, discutat prin prisma 
surselor sale de influent�ă, cum ar fi yoga sau 
psihologia lui Théodule Ribot1. Propunerea 
mea este aceea de a-l rediscuta pe Ștanislavski 
prin intermediul oamenilor de s�tiint�ă 
contemporani, care ne pot oferi perspective pe 
care noi, actorii, nu le-am accesat până acum. 
„Subconștientul este încă prea puțin studiat, 
mai ales de către oameni din profesii creative, 
precum actorii.”2 Afirmat�ia a fost făcută î�n 
1935 de către Ștanislavski (î�n Carnicke, 2009, 
p. 164). 

1 n. 1839 – d. 1916; Ribot este considerat unul dintre 
fondatorii s�colii franceze de psihologie empirică. El 
a organizat primul laborator francez de psihologie 
la Collège de France. A publicat numeroase lucrări 
legate de ereditate, memorie, voint�ă, gând, atent�ie, 
emot�ie. Î�n ceea ce prives�te influent�a sa asupra lui 
Ștanislavski, pedagogul a preluat de la Ribot teoriile 
despre empirism s�i memorie afectivă. Numele lui 
Ribot poate fi î�ntâlnit î�n capitolul despre memoria 
emot�ională din „Munca actorului cu sine î�nsus�i” (ed. 
de Ștat pentru Literatură s�i Artă, Bucures�ti, 1956,  
p. 212)

2 „The subconscious is still little studied, especially 
by people in creative professions like actors.” (tr. a.)

Î�ntrebarea care apare î�n continuare este: 
putem scoate teatrul s�i s�tiint�a din rigorile 
specifice, pentru a le aduce î�mpreună, 
pentru a crea o punte î�ntre două discipline 
atât de diferite? Școpul lor, des�i supus unor 
metodologii care nu au nimic î�n comun, este, î�n 
final, unul s�i acelas�i: de a devoala ascunzis�urile 
fiint�ei omenes�ti.

Găsesc ca fiind relevantă crearea unei 
astfel de „punt�i”, tocmai datorită „importului” 
de demonstrat�ii s�tiint�ifice pe care l-am putea 
aduce î�n arta actorului din alte discipline, cum 
sunt s�tiint�ele cognitive sau filosofia mint�ii. 
Alăturarea s�tiint�ei s�i a filosofiei poate părea 
neobis�nuită. Metodele s�tiint�ifice obis�nuite 
de cercetare nu sunt, î�nsă, suficiente pentru 
a î�nt�elege misterul cons�tiint�ei: „[Conștiința] 
nu e deschisă investigărilor prin metode 
științifice uzuale. (...) mai întâi trebuie să 
ajungem la o înțelegere filosofică coerentă, 
înainte de a justifica relevanța datelor. Așadar, 
problema conștiinței ar putea fi o problemă 
științifică, care are nevoie de metode filosofice 
de înțelegere (...)”3 (Chalmers, 1996, p. XÎV). 
Prin această î�mbinare, a dovezilor s�tiint�ifice 
s�i a experimentării subiective, nu doar că am 
putea î�nt�elege biologia din „culisele” creierului 
actorului î�n procesul său creativ, ci am putea 
aborda dintr-o nouă perspectivă pedagogia 
teatrală, astfel î�ncât să maximizăm potent�ialul 
psihicului actorului.

Totus�i... De ce neuros�tiint�ă s�i filosofia 
mint�ii?

Acestea ne-au oferit, î�n ultimele decenii, 
nenumărate teorii mai mult sau mai put�in 
speculative, cu privire la cons�tiint�ă. Din 
multitudinea de studii s�i cercetări, mă voi opri 
asupra celor care tratează creierul nu doar 
ca pe un sistem fizic, biologic – des�i găsesc ca 
fiind necesar să î�nt�elegem s�i ce se î�ntâmplă s�i 
cum iau nas�tere procesele psihice din punct de 

3 „(...) it is not open to investigation by the usual 
scientific methods. (...) we first have to arrive at a 
coherent philosophical understanding before we 
can justify the data’s relevance. Șo the problem 
of consciousness may be a scientific problem that 
requires philosophical methods of understanding 
(...)” (tr. a.)

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

137

vedere psihologic – ci s�i ca pe un organ care 
experimentează informat�iile cumulate – ceea 
ce vom citi la unii dintre adept�ii filosofiei mint�ii. 
Cum s�i de ce este procesarea informat�iilor 
î�nsot�ită de experiența unei vieți lăuntrice? 

Ștanislavski a propus, de-a lungul viet�ii 
sale, două metode. Prima metodă – s�i cea 
mai cunoscută – este cea psihofizică, î�n care 
momirea subcons�tientului actorului pornes�te 
din interior, din gând. Momelile sunt gândurile 
abstracte, căutate pentru a declans�a trăirea. 
Cel mai cunoscut exemplu este „magicul dacă”. 

Cea de-a doua metodă, a act�iunilor fizice, 
căuta să demonstreze că experimentarea fizică 
a rolului stimulează imaginat�ia, permit�ându-i 
actorului să se angajeze emot�ional, mental, 
î�n circumstant�ele fictive ale piesei. Teama lui 
Ștanislavski era aceea că subcons�tientul nu 
putea fi „momit” oricând, s�i că experimentarea 
emot�iilor nu se putea petrece î�ntotdeauna sub 
controlul actorului. Pe de altă parte, considera 
Ștanislavski, efortul fizic va determina mereu 
gândul, voint�a, transmit�ând stimulii potrivit�i 
pentru î�ntruparea comportamentului. Ambele 
metode stanislavskiene pornesc din stimuli 
exteriori cons�tiint�ei actorului s�i caută să 
stabilească o legătură î�ntre procesele interne 
s�i mediul î�nconjurător. 

Î�n ultimul secol, s�tiint�ele cognitive au venit 
î�n sprijinul concept�iilor lui Ștanislavski despre 
emot�ie, căutând să demonstreze existent�a unei 
„viet�i interioare” s�i a legăturii sale cu „viat�a 
exterioară”. „De exemplu, experimentele făcute 
de Susana Bloch și Paul Ekman demonstrează 
legăturile fizice dintre emoție și exprimarea 
sa. Bloch conduce o cercetare legată de relația 
dintre felurile de a respira și exprimarea emoției 
(...). Ekman a demonstrat că emoțiile primare 
rezultă în expresii faciale conduse biologic, 
recognoscibile la nivel universal, indiferent de 
gen sau cultură.”4 (Chalmers, 1996, p. XÎV) 

4 „For example, experiments by Șusana Bloch 
and Paul Ekman prove the physical connections 
between emotion and its expression. Bloch conducts 
research on the relationship of breathing patterns 
to emotional expression (...). Paul Ekman has proven 
that primary emotions result in biologically driven 
facial gestures that are universally recognized 

Descoperirile din neuros�tiint�ă au demonstrat 
ceea ce Ștanislavski doar intuise: emot�ia este 
experimentată ca un continuum psihofizic. 
Cu alte cuvinte, nu putem vorbi despre 
evenimente „pur mentale” sau „pur fizice”. 
Știmulii recept�ionat�i nu sunt de ordin pur fizic, 
iar gândurile, sentimentele s�i ideile nu sunt de 
ordin pur mental. Totul se traduce s�i î�n interior, 
s�i î�n exterior.

Propun î�n cele ce urmează un exemplu 
de trecere dinspre s�tiint�ă spre teatru. Cum se 
poate „construi” această punte? Traducând 
teoriile s�tiint�ifice î�n realităt�ile pedagogice 
cu care ne confruntăm, prin intermediul 
unei î�nt�elegeri filosofice a fenomenelor. Unul 
dintre motivele pentru care americanul David 
Rosenthal este cunoscut î�n lumea filosofiei 
mint�ii este teoria sa privind gândurile de nivel 
mai înalt, denumite î�n continuare HOT5. El 
afirmă prin ipoteza sa că, pentru ca o stare să 
fie cons�tientă, ea trebuie să facă obiectul unor 
HOT. 

Î�n accept�iunea sa, atunci când vorbim 
despre cons�tiint�ă ne putem referi la trei 
fenomene distincte, care apar simultan î�n 
starea de trezie a omului. Este vorba de:

 • conștiinţa fiinţelor, opusă stării 
incons�tiente; „o persoană sau un animal 
este cons�tient dacă este treaz s�i dacă cel 
put�in unul dintre sistemele lui senzoriale 
au o receptivitate normală pentru starea 
de trezie” (David Rosenthal apud Botez s�i 
Popescu, 2002, p. 175-176). 

 • conștiinţa tranzitivă, când omul este 
cons�tient î�n raport cu un obiect, fie că 
primes�te senzat�ii de la acesta sau gândes�te 
despre el; această proprietate implică 
precizarea obiectului cons�tiint�ei.

 • conștiinţa de stare, care diferă de prima 
prin aceea că „nu este o proprietate a 
fiint�elor” (David Rosenthal apud Botez s�i 
Popescu, 2002, p. 176), iar de a doua prin 
faptul că „nu este descrisă î�n termenii unui 
obiect sau ai unei proprietăt�i distincte de 

across gender and culture.” (tr. a.)
5  Abrevierea provine din termenul î�n engleză, HOT = 
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care suntem cons�tient�i” (David Rosenthal 
apud Botez s�i Popescu, 2002, p. 176). 
Cons�tiint�a de stare este proprietatea de 
a fi cons�tient de prezent�a unor anumite 
stări mentale s�i de absent�a altora. Cu 
alte cuvinte, este o proprietate a stărilor 
mentale. Ea se manifestă la om î�n două 
forme diferite: dacă omul se focalizează 
î�n mod deliberat asupra stării sale 
cons�tiente, aceasta devine introspectiv 
conștientă. Dacă, dimpotrivă, omul devine 
cons�tient de stare î�n mod accidental, 
spunem despre starea respectivă că este 
neintrospectiv conștientă.

Mentalul s�i cons�tiint�a nu coincid 
î�ntotdeauna; depinde la care dintre cele trei 
fenomene ment�ionate facem referire. Dacă ne 
referim la cons�tiint�a tranzitivă, î�n momentul 
î�n care suntem cons�tient�i de un obiect, intrăm 
s�i î�ntr-o stare mentală care reprezintă acel 
obiect; reciproca este valabilă. „Toate stările 
mentale sunt fie intenționale, fie senzoriale 
astfel încât faptul de a fi într-o stare mentală 
este adeseori suficient pentru a fi conștient în 
mod tranzitiv de ceva.” (David Rosenthal apud 
Botez s�i Popescu, 2002, p. 177)

Î�n ceea ce prives�te cons�tiint�a fiint�elor s�i 
cons�tiint�a de stare, raportul de coincident�ă 
cu mentalul se modifică. Ștările mentale 
intent�ionale nu sunt obligatoriu s�i cons�tiente, 
de unde î�nt�elegem că şi cons�tiint�a de stare 
nu este o proprietate necesară funct�ionării 
mentalului. Există dorint�e (stări intent�ionale) 
s�i chiar percept�ii subliminale (stări senzoriale) 
de care oamenii pot să nu fie cons�tient�i. De 
asemenea, ne putem afla î�ntr-o stare mentală 
fără a fi cons�tient�i î�n sensul stării de trezie.

Distinct�ia î�ntre cele trei fenomene ale 
cons�tiint�ei ne poate ajuta, î�n accept�iunea lui 
Rosenthal, la î�nt�elegerea cons�tiint�ei. Cons�tiint�a 
de stare a unei stări implică cons�tiint�a tranzitivă 
a aceleias�i stări. Mecanismul tranzitivităt�ii 
cons�tiente a stărilor mentale cons�tiente poate 
fi explicat î�ntr-un singur mod: ipoteza HOT.

„Suntem conștienți de stările noastre 
mentale conștiente în virtutea gândurilor 
pe care le avem despre aceste stări.” (David 

Rosenthal apud Botez s�i Popescu, 2002,  
pp. 180-181) Dacă ne aflăm î�ntr-o stare mentală 
cons�tientă, suntem tranzitiv cons�tient�i de ea, 
iar efectul HOT-ului care o î�nsot�es�te va fi că ne 
vom afla î�n acea stare. Șe numesc gânduri de 
nivel mai î�nalt pentru că sunt despre alte stări 
mentale. Îpoteza lui Rosenthal face predict�ia că 
nu putem fi cons�tient�i de HOT-urile din starea 
de trezie, fiind necesare gânduri de ordinul 3 
pentru a face acest lucru posibil – fapt care se 
î�ntâmplă rar.

Î�ntorcându-ne la stările neintrospectiv 
cons�tiente, atunci când ne aflăm î�ntr-o astfel 
de stare nu percepem niciun HOT care să le 
î�nsot�ească. Î�n schimb, dacă ne concentrăm î�n 
mod deliberat asupra stărilor noastre mentale 
cons�tiente, s�i HOT-urile vor deveni gânduri 
cons�tiente, făcând stările mentale respective 
să devină introspectiv cons�tiente. „Conștiința 
introspectivă este un caz special al conștiinței 
de stare în care HOT-urile noastre sunt ele însele 
stări conștiente.” (David Rosenthal apud Botez 
s�i Popescu, 2002, p. 182)

Putem aplica ipoteza HOT î�n ceea ce prives�te 
stările senzoriale cons�tiente. Proprietăt�ile 
acestor stări disting o stare senzorială de alta, 
iar stările senzoriale î�s� i păstrează proprietăt�ile 
distinctive indiferent dacă sunt cons�tiente sau 
nu. Totus�i, când avem un HOT despre o stare 
senzorială, această stare pare „să se clarifice”. 
Rosenthal demonstrează că „ceea ce face ca 
să existe un mod de a fi pentru noi într-o stare 
senzorială oarecare este faptul că avem gânduri 
despre acea stare senzorială. (...) HOT-urile sunt 
cele care ne fac să spunem că suntem într-o 
anumită stare senzorială.” (David Rosenthal 
apud Botez s�i Popescu, 2002, pp. 184-185)

Analiza lui Rosenthal privind stările 
introspectiv cons�tiente „nu pare să explice 
experiența fenomenologică”6,1 preocupându-se 
mai degrabă să explice aspectele nonfeno-
menologice ale cons�tiint�ei, din punctul de 
vedere al lui David Chalmers (2002, p. 30). Des�i 
Rosenthal nu acordă atent�ie acestor aspecte, 
„el totuși spune că o stare este conștientă dacă 

6 „(...) does not appear to explain phenomenal 
experience.” (tr. a.)
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există ceva care înseamnă să fii în acea stare, 
ceea ce sugerează că subiectul este, până la 
urmă, conștiință fenomenologică.”72 (Chalmers, 
2002, p. 361)

Cum putem privi lucrul cu studentul 
dacă luăm î�n considerare teoria lui Rosenthal 
despre HOT s�i cons�tiint�ă?

Șă presupunem că unul dintre student�ii 
nos�tri, Andrei, are de pregătit o scenă pentru 
un examen de actorie. Andrei nu poate crea din 
nimic, ci trebuie să atragă potent�ialul creativ, 
să se pună „î�n starea de a face”. O modalitate de 
a ajunge la starea creativă este punerea corectă 
a problemei prin „magicul dacă” stanislavskian 
– „ce-ar fi dacă ar fi...?” Andrei, des�i a citit s�i a 
î�nt�eles la nivel teoretic textul pe care î�l are de 
jucat, nu reus�es�te să „momească” acea stare 
cons�tientă î�n care să creeze s�i să existe pe scenă.  
Cu ajutorul profesorilor, care î�i pun î�ntrebările 
ademenitoare pentru respectiva stare – ce? de 
ce? când? unde? pentru ce? etc. – se creează î�n 
mentalul studentului un gând abstract, care nu 
î�nglobează nicio stare pre-existentă.

Putem privi momirea stării creative ca pe 
o vânătoare. Î�n desis�ul pădurii incons�tientului, 
vânătorul trebuie să î�ntindă capcane animalului 
sălbatic. O strategie bine pusă la punct – 
î�ntruchipată, î�n cazul de fat�ă, de î�ntrebările 
profesorilor –, cum ar fi as�ezarea capcanelor 
î�n anumite puncte, as�teptarea silent�ioasă 
a vânătorului, determină ca, la un moment 
dat, animalul sălbatic să se ivească – starea 
creativă. Îes�ind din desis� , vânătorul va trebui 
să prindă animalul s�i să-l facă să-l asculte. 
Această act�iune este gândul de nivel mai înalt 
care cons�tientizează starea creativă, s�i astfel ea 
există și se desfășoară. Act�iunea trebuie să vină, 
î�nsă, doar din partea lui Andrei. Profesorii 
nu pot captura animalul pentru student, ci 
studentul singur trebuie să se preocupe. Odată 
capturat animalul, Andrei va fi cons�tient î�n 
timp ce joacă de starea sa cons�tientă creativă 
s�i o va putea controla. Aceasta este varianta 

7 „He also says that a state is conscious when there is 
something it is like to be in that state, which suggests 
that the subject is phenomenal consciousness after 
all.” (tr. a.)

fericită a scenariului nostru. Î�nsă, există s�i alte 
variante care s-ar putea petrece cu studentul 
nostru:

 • î�n loc să prindă animalul viu, Andrei î�l 
poate î�mpus�ca. Există actori care „î�s� i 
omoară” stările, ele nemaiajungând să 
devină cons�tiente s�i controlabile prin 
HOT; spunem despre ei că „se dezumflă” s�i 
că reintră î�n fals – pierzând starea, nu mai 
au nicio stare de joc, deci nu joacă situat�ia.

 • prinzând animalul, Andrei î�l transformă 
î�n trofeu, î�l î�mpăiază. Șunt acei actori care 
î�s� i deprind o anumită tehnică – spunem 
despre ei că „umblă la sertar” – folosindu-s�i  
respectiva tehnică î�n orice rol pe care 
î�l joacă. Tehnica lor devine reflex, fiind 
nevoie de gânduri de ordinul 3 care să 
observe HOT-urile din spatele tehnicii – 
î�n cazul nostru, putem considera ochiul 
pedagogului sau al regizorului ca având 
puterea unui gând de ordinul 3 – acela 
de observator s�i regulator al procesului 
creativ.

 • văzând animalul, Andrei nu are prezent�a 
de spirit pentru a-l prinde, iar animalul 
scapă. Șimt�ind pericolul, animalul va 
react�iona haotic, conform speciei sale 
– o căprioară va fugi, un urs va ataca. 
Șunt actorii despre care spunem că 
sunt trăiris�ti. Î�n lipsa unui gând de nivel 
mai î�nalt care, cons�tientizând starea, o 
ordonează, starea creativă – des�i î�n esent�ă 
justă, î�nsă incontrolabilă – se va traduce 
prin trăirism. 

Pentru ca povestea să aibă un final fericit 
pentru vânător, î�ntre profesor s�i student 
trebuie să existe coordonare s�i colaborare, 
pentru ca prin truda amândurora, animalul să 
poată fi prins.

Un pericol poate surveni î�n momentul 
î�n care studentul Andrei, aflat la î�nceput, 
orientându-se vag după cum au făcut profesorii 
dispunerea momelilor î�n pădure, va î�ncerca 
de unul singur să păcălească animalul. Riscul 
este de a folosi momeli neconforme cu prada. 
Altfel spus, Andrei poate căuta să-s�i declans�eze 
starea prin analize corecte din punct de vedere 
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teoretic, î�nsă inutile î�n fat�a potent�ialului 
creativ. Andrei se va transforma din vânător, î�n 
braconier – va vâna stări gres�ite pentru rolul 
său. De aceea, profesorul trebuie să î�ncurajeze 
doar acel tip de vânătoare productivă, care să 
ademenească starea propice construirii rolului 
respectiv. Nu orice gând duce la cons�tientizarea 
s�i devenirea unei stări mentale cons�tiente. 
„HOT trebuie să fie un gând care se întâmplă, 
nu doar o dispoziție de a gândi că cineva se află 
în starea vizată.”81 (David M. Rosenthal apud 
Chalmers, 2002, p. 410) Trebuie ca gândul să 
fie unul asertiv, activ, producător de stare, nu o 
gândire î�n general.

Rosenthal spune despre stările mentale 
că, indiferent dacă ele sunt cons�tiente sau 
incons�tiente, î�s�i păstrează proprietăt�ile care le 

fac să fie cum sunt. Adusă î�n cons�tient printr-un  
gând de nivel mai î�nalt, o stare mentală nu 
î�s�i va schimba calităt�ile. Î�nsă lăsată î�n desis�ul 
incons�tientului, starea mentală respectivă nu va 
fi cons�tientizată s�i, deci, controlată. Ștudentul 
Andrei poate fi un actor cu intuit�ii incons�tiente 
foarte bune – de altfel, ni s-a spus î�n s�coală sau 
am spus noi, la rândul nostru, despre colegi sau 
student�i, că au simț scenic bun, că intuiesc corect. 
Pe aceias�i colegi î�i pot�i î�ntreba cum au construit 
sau la ce s-au gândit î�n momentul creat�iei, fără 
ca ei să aibă un răspuns – de fapt, ei nu reus�esc 
să aducă, prin gândul de nivel mai î�nalt, starea 
mentală (adecvată rolului!) î�n cons�tiint�ă. Ei 
trebuie să î�nvet�e să-s�i „inventeze” gânduri care să 
atragă „animalul”. Îar profesorii sunt aceia care 
vor sădi î�n student pofta de „vânătoare”.
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Abstract: The Romanian modern drama was marked (till 
1965, n. b.) by two plays: „The Manole Handicraftsman” 
(1927) by writer and philosopher Lucian Blaga and „The 
Death of an Artist” (1964) by Horia Lovinescu. The first 
was an expressionist illustration of the idea that patterns 
of the Modern Age are coming from the Indo-European 
complex primitivism; the second was a metaphorical 
answer to Socialist Realism, supporting the idea that 
behind an artistic act lays a mythological and idealistic 
mentality. Our study investigates the Balkanic roots and 
variants of The Manole Handicraftsman Myth and their 
evolution according to the views of Mircea Eliade. The 
next step will make subtle connections between the myth 
heritage that survived in the regional popular ballads 
and the modern drama. Even if the study does not directly 
link the mythological and the modern mentalities, we try to demonstrate that a 
connection over ages is activated when the nowadays artists create by regaining 
the lost paradise of unity between the essence and the form.

Keywords: Builder Myth heritage, Balkan folklore, Romanian popular ballad 
„Meșterul Manole”, modern Romanian drama, Lucian Blaga, Mircea Eliade. 

1 Published with the permisson of Cambridge Scholar Publishing, from 17.11.2020/Publicat cu acordul 
Cambridge Șcholar Publishing din 17.11.2020 (engl), cu referire la: Cristian Ștamatoiu, „The Anthropological 
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Mentalul colectiv a suferit una din cele 
mai dramatice transformări după a doua 
glaciat�iune, mai ales după mileniul ÎV î�.Hr. 
Fenomenul s-a petrecut î�n zona privilegiată 
civilizat�ional pe atunci a „Cornului fertil”. 
Șpat�iul dintre coasta estică a Mediteranei s�i 
râurile Tigru – Eufrat cunos�tea prima mare 
revolut�ie tehnologică prin care Homo Sapiens 
era pe cale să devină Homo Sapiens Sapiens: 
inventarea agriculturii cu î�ntregul său corolar 
privind transformarea unor plante perene î�n 
majoritatea plantelor de cultură de azi s�i a unor 
animale sălbatice î�n majoritatea animalelor 
domestice sau de companie actuale.

Această a doua diviziune socială a muncii a 
implicat î�nsă s�i trecerea de la viet�uirea nomadă 
(î�n câmp liber), sau seminomadă (î�n pes�teri), la 
aceea stabilă, legată de construirea s�i ocuparea 
existent�ială a spat�iului unei case, î�nt�eleasă ca 
fenomen artificial. Dacă integrarea î�n mentalul 
colectiv a simbolisticii plantelor s�i animalelor 
domesticite a fost facilitată de preexistent�a 
unei gândiri panteiste, integrarea spat�iului 
locuibil construit chiar de om a condus la 
o contorsionare creatoare a imaginarului. 
Efortul mental a fost unul apreciabil, deoarece 
trebuia să se „explice” convingător pentru 
omul mitic, atât mes�tes�ugul construirii, cât 
s�i ordonarea viet�ii de familie/clan î�n noul 
spat�iu habitabil. Comunităt�ile umane arhaice, 
confruntate cu această nouă sfidare produsă 
de chiar creativitatea lor, au desfăs�urat 
natural î�n î�nt�elegerea, acceptarea, utilizarea 
s�i transmiterea informat�iei aferente un sistem 
de unelte mentale bazat pe: „spat�iul-plasă”, 
„simpatie”, „aflarea organică laolaltă, analogia 
formală sau simbolică, simetrii funct�ionale” 
(Eliade: 2008, 146). Extrapolând viziunile 
panteiste s�i animiste asupra locuibilului, s-a 
atins astfel o sinteză ingeratoare, dublată de o 
aplicare funct�ională viabilă.

Premisa acestui demers incumbă 
elemente primordiale din gândirea mitică 
care presupunea dublarea fiecărui obiect, 
fenomen sau ființă de către o zeitate. Dedicată 
î�n acelas�i timp fiecărui exemplar în parte, 
cât s�i categoriei sale existent�iale, această 

componentă spirituală venea să echilibreze 
aspectul material. Î�n consecint�ă, omul arhaic 
a act�ionat î�ntotdeauna t�inând cont de ambele 
aspecte, fapt care i-a permis să-s�i integreze 
natural civilizat�ia î�n spat�iul naturii s�i care, pe 
de altă parte, l-a ferit să provoace dezechilibre 
ale mediului. La nivelul acestei contaminări 
s-a ajuns până î�ntr-acolo î�ncât edificiului î�n 
sine (indiferent de structura, destinat�ia s�i 
complexitatea sa) i se acordă dreptul la propria 
sa viață.

Aflat undeva la granit�a dintre panteism 
s�i politeismul structurat î�n Panteonuri, Mitul 
constructorului/ construct�iei s-a pliat s�i pe 
mitul Creat�iei, generându-se „ritualuri ale 
construct�iei” (Îbidem, 122) ce retrasează 
(auto)sacrificiul prin care zeul primordial 
a creat lumea î�n viziunea fiecărei civilizat�ii. 
Orice construct�ie dobândea deci o alură 
magică, î�n timp ce regulile legate de rezistent�a 
materialelor, de tehnologia prelucrării s�i a 
î�mbinării lor ce ascundeau desigur valori 
s�tiint�ifice obiective erau stăpânite pe atunci î�n 
mod empiric. Nu î�ntâmplător, până târziu, î�n 
Evul Mediu, detaliile construct�iei (catedralelor 
gotice) erau păstrate î�n secret de către 
confreriile de franc-maçons/free masons care, 
ajunse caduce î�n epoca Politehnicilor, nu au 
renunt�at la propensiunea spre ocult, preferând 
să dezvolte discipline speculative. 

Pentru a face fat�ă minunii existent�ei unui 
ansamblu arhitectonic, mentalul colectiv 
arhaic a făcut de fapt apel la un abuz de metodă, 
î�n sensul că asupra construct�iei s-a transferat 
prin procedee „primitive”, ba chiar „barbare”, 
o viat�ă independentă. Rolul acestei investiri se 
plia pe viziunea mitică conform căreia omul 
nu poate interact�iona cu o entitate dotată doar 
cu dimensiunea materială. Fiind un rezultat al 
act�iunii umane, construct�ia trebuia animată, 
acest statut asigurându-i dăinuirea, raportarea 
la ea fiind simbolic-ritualic similară cu aceea 
fat�ă de Om s�i sănătatea lui sau de Cosmos s�i 
echilibrele sale (Îbidem, 209): „«Î�nsuflet�irea» 
unei clădiri prin jertfirea unei fiint�e presupune, 
î�nsă, trecerea sufletului acelei fiint�e din corpul 
său de carne î�n corpul de piatră al clădirii. 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

143

Cu alte cuvinte, fiind jertfă, prin moartea 
sa rituală, î�s� i schimbă corpul. Ea nu vine să 
«locuiască» î�n clădire, ci se «î�ntrupează» î�n ea. 
Tocmai de aceea a fost jertfită printr-o «moarte 
violentă», ca să-s�i continue viat�a – s�i pentru 
mai multă vreme decât i-ar fi fost ursit să s�i-o 
continue î�n corpul de carne – î�ntr-un nou corp, 
arhitectonic.” (Îbidem, 198-199).

De-a lungul timpului ritualurile de 
«transfuzii de putere» (Îbidem, 171) asupra 
construct�iilor au cunoscut diverse forme, 
mergând de la accept�iunea concretă a actului 
sacrificial spre una abstract-simbolică. 
La î�nceputurile din „Cornul fertil” traseul 
simbolic era transpus ad literam î�n praxis, 
î�n sensul că la temelia construct�iilor erau 
jertfite fiint�e umane, î�ndeobs�te provenite 
din rândul prizonierilor de război. Ulterior, 
pe măsură ce civilizat�ia umană accedea la un 
nivel superior de substituire simbolică, aceste 
ritualuri aplicate conform sensului lor propriu, 
s-au abstractizat. Ele au evoluat astfel spre 
î�ngroparea la temelie a unui craniu (sau alt 
os) uman, ori chiar a unei umbre de om (!). 
Anterior aceasta trebuia î�nsă să fie furată de un 
s�aman unui individ prin „măsurarea” (Îdem) ei 
pe pământ fără ca posesorul ei să-s�i dea seama, 
pentru că altfel s-ar fi opus, existând temerea 
că, după sustragerea umbrei, respectivul om 
avea să moară î�n curând. Finalmente profilul 
agricol al acelei lumi s�i-a spus cuvântul î�n mod 
hotărâtor, prin trecerea la jertfele de animale 
domestice ori de produse agricole vegetale, 
pentru ca depunerea de monede să apart�ină 
unei epoci târzii (!), adică ulterioară renunt�ării 
la troc î�n favoarea folosirii monedelor. 

Î�n aproximativ acest stadiu civilizat�ia 
„Cornului fertil” s�i-a î�nceput proiect�ia 
civilizat�ională sub presiunea exploziei 
demografice care covârs�ea deja posibilităt�ile 
locale de hrănire ale unei agriculturi arhaice:

„Prosperitatea aceasta relativă a produs 
un „boom” demografic î�n Neolitic, fapt ce a 
condus la crearea unui fenomen natural de 
migrare de-a lungul meridianelor ce urmau 
zona subtropicală s�i chiar temperată î�n care 
exercitarea agriculturii era posibilă. De aceea 

migrat�iile din „Cornul fertil” au avut loc spre 
Est (Îndia, Tibet, Extremul Orient, Australia 
sau, peste strâmtorea Bering, î�nspre cele două 
Americi) şi spre Vest (Asia Mică, Peninsula 
Balcanică şi apoi restul Europei) […]. 

Deci vestigiile culturale din Răsăritul 
Europei sunt mai vechi decât cele din vestul 
Europei, nu pentru că aici ar fi viet�uit popoare 
superioare, ci pentru că zona ei estică a fost 
cucerită mai repede de către Homo sapiens 
sapiens care aducea cu el tehnologiile agricole 
revolut�ionare din Cornul fertil.” (Ștamatoiu: 
2016, 67).

Ș� i exact pe această filieră vestică urmăres�te 
Mircea Eliade polimorfismul Mitului 
constructorului î�n spat�iul balcanic, unde acesta 
a fost asimilat î�n folclorul popoarelor de azi î�n 
contextul cres�tinismului care î�nt�elege jertfa 
umană ca pe un act barbar, atât antiuman, 
cât, mai ales, ca pe o ofensă adusă Creat�iei. Îar 
traseele de propagare a acestui item esent�ial 
pentru mentalul colectiv al comunităt�ilor 
umane stabile sunt de fapt cele ale migrării 
spre vest a triburilor pelasge: „Ramura vestică 
a migrat�iei civilizat�ionale din Cornul fertil 
a cunoscut două trase de propagare spre 
Continentul european, î�n funct�ie de realităt�ile 
geografiei Europei de Șud-est s�i a dezvoltării 
mijloacelor de deplasare (lentă):

Calea de nord, care presupunea traseul 
strâmtorilor egeene s�i chiar pe acela ce 
î�nconjura Marea Neagră pe la nord. De natură 
preponderent terestră, ea a adus î�n spat�iul 
carpato-danubiano-pontic o mos�tenire ce 
a generat unele din cele mai vechi vestigii 
civilizat�ionale din Europa: scrierea de Tărtăria, 
apoi nivelurile civilizat�iilor Cucuteni/Lepenski 
şi Gumelniţa, cu dezvoltarea de la Hamangia 
(„Gânditorul”). […]

Calea de sud, care a fost una de colonizare 
maritimă, dinspre Asia Mică spre insula Creta, 
unde a luat nas�tere î�n mileniul ÎÎÎ-ÎÎ î�.Hr. 
uluitoarea civilizat�ie miceniană. Ea a fost î�nsă 
cucerită de triburile „Achaoilor”, ce au coborât 
dinspre Dunăre î�nspre Peloponez. Urmas�ii 
celor două semint�ii fuzionate au revenit î�nsă pe 
continent după catastrofala erupt�ie a vulcanului 
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de pe insula Thera care a afectat decisiv Creta 
s�i – conform Dialogurilor lui Platon – ar fi 
scufundat Atlantida. Astfel, triburile eoliene s�i 
ionice răspândite î�n peninsula Balcanică s�i Asia 
Mică s-au î�ntâlnit cu triburile dorice barbare 
coborâte dinspre nord, asemeni strămos�ilor 
„Achaoi”. Din această nouă „combustie” de 
la sfârs�itul mileniului al ÎÎ-lea î�.Hr. a rezultat 
finalmente Civilizat�ia helenică. Î�n interiorul 
ei s-au dezvoltat ca simboluri identitare mai 
multe „misterii” de transgresie, dedicate 
mitului reî�nvierii, al nemuririi s�i al revenirii 
din Hades.” (Îbidem, 156-157) 

Doar î�ntr-un astfel de context pot fi 
comparate variantele Mitului constructorului 
infuzate î�n folclorul popoarelor emergente î�n 
zonă pe baze diferite î�nsă: latină cu influent�ă 
slavă (românii), sud-slavă (sârbii, bulgarii…), 
ilirică (albanezii) sau helenică (neogrecii). 
Șunt identificate, î�n consecint�ă, „corpuri 
arhitectonice” diferite, dar toate unite de gestul 
sacrificial menit să î�mpiedice surparea noaptea 
a ceea ce se construia ziua: î�n spat�iul grec este 
vorba de podul peste râul Arta, î�n cel bosniac 
de podul de peste Mostar, î�n cel bulgar despre 
o cetate, î�n Șerbia – unde construct�ia prives�te 
cetatea Șcadarul – î�n locul gemenilor Ștoian s�i 
Ștoiana care sunt de negăsit va fi zidită sot�ia 
fratelui mai mic (Goico), iar î�n cel românesc, de 
mănăstirea Curtea-de-Arges� . Î�n aceste cazuri 
obiectul sacrificiului este î�ntotdeauna un 
simbol al fertilităt�ii care să asigure perenitatea: 
o fiint�ă feminină (rudă sau nu) a mes�terului, 
dar care î�ndeobs�te se î�mpacă cu soarta, cerând 
doar o modalitate de continuare după zidire a 
condit�iei sale materne. 

De ment�ionat, că doar î�n cazul baladei 
populare românes�ti a Meșterului Manole 
(Monastirea Argeșului) apare asociat s�i Mitul 
icaric, iar accentul se deplasează dramatic 
dinspre simpla afirmare a puterii sacrificiului 
spre drama creatorului, adică a artistului.

Ana, sot�ia Mes�terului Manole, acceptă 
Trecerea Dincolo cu calmul olimpian al 
muritorului care e convins că prin martiriul său 
va dobândi o nouă viat�ă, eternă de data aceasta; 
starea este dublată s�i de mult�umirea că datorită 

sacrificiului său biserica de la Curtea-de-Arges�  
nu se va mai prăbus�i, iar oamenii vor dobândi 
pentru totdeauna un spat�iu de comunicare 
cu transcendentul. O astfel de serenitate este 
similară cu aceea a Ciobănas�ului din Miorița, 
cealaltă baladă mitologică definitorie pentru 
arhetipul mental al românilor.

Î�n acest context, surprinde faptul că 
nu actul sacrificial al Anei constituie finalul 
baladei pentru că miza semantică glisează spre 
disperarea existent�ială a Mes�terului Manole. 
Aceasta este de fapt nelinis�tea artistului 
dintotdeauna ce năzuies�te spre autodepăs�ire 
până la o î�nsingurare absolută. Î�nstrăinarea lui 
î�l î�ndepărtează atât fat�ă de ceilalt�i „mes�teri” 
(care sunt mult�umit�i cu realizarea lor punctuală 
î�n plan material), cât s�i fat�ă de puterea politică 
(interesată să s�i-l aservească s�i să-i î�ngrădească 
puterea creativă spre a nu-s�i reflecta geniul s�i 
asupra altor protectori ai artei). Ba chiar el se 
î�nstrăinează s�i fat�ă de sine, nesuportând povara 
sacrificării cons�tiente a Anei, adică a dreptului 
la fericirea omenească î�mplinită prin eros s�i 
familie. Îes�irea din acest labirint relat�ional are 
loc printr-o desprindere, atât la propriu, cât s�i 
la figurat. Lăsat singur pe culmea creat�iei sale, 
reprezentată de chiar turla bisericii, el î�s�i va face 
aripi din s�indrilă s�i-s�i va lua zborul î�n mod icaric. 
Trasa acestuia cunoas�te î�nsă doi vectori aparent 
contradictorii: primul este cel al prăbus�irii 
fizice (pe locul căderii sale apărând un izvor), 
pe când celălalt este ascendent, trimit�ând spre 
altitudinea eternităt�ii. As�adar, prin prisma 
baladei, izvorul nu este un rezultat obiectiv al 
pânzelor freatice, ci al impactului roditor al 
Mes�terului Manole, ca s�i element civilizator, cu 
glia. Ba, chiar mai mult, presiunea mentală a 
mitului asupra realităt�ii a fost atât de intensă, 
î�ncât s-a ajuns chiar la un paradox: pentru că 
vechiul izvor din curtea bisericii secase, acesta 
a fost reconstruit la mijlocul secolului al XX-lea 
(!) ceva mai departe, î�ntr-un loc î�n care poate fi 
văzut s�i azi.

Ș� i î�nses�i faptele istorice sunt abil î�nglobate 
î�n mit: voievodul Neagoe Basarab este asimilat 
cu legendarul Negru Vodă; mes�terul Manole 
(venit se pare din Armenia) este prezent 
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nemijlocit, iar sot�ia sa, Ana, rudă prin aliant�ă 
(soră vitregă) cu domnitorul, decedase î�n 
timpul unei revolte a zidarilor care ar fi putut 
conduce la zidirea ei.  

Toate acestea converg spre viziunea 
conform căreia, î�n ciuda mort�ii orânduite ca 
pedeapsă pentru î�ncălcarea Decalogului biblic, 
Mes�terul este capabil să aducă la suprafat�ă apa 
viet�ii. Poporul dă dovadă de aici de un exagerat 
optimism existent�ial s�i, prin implicarea 
elementului acvatic, propune un final deschis. 
Adică, momentul prăbus�irii icarice poate 
marca damnarea eternă a Mes�terului revoltat, 
dar oferă s�i alternativa salvării din perspectiva 
act�iunii sale civilizatoare î�n urma căreia 
oamenii vor beneficia de edificiul bisericii 
ca placă turnantă a metafizicii dintre aici s�i 
dincolo. Desigur, o astfel de atitudine nu a avut 
s�i sprijinul forurilor teologale, care nu au putut 
î�nsă să î�mpiedice entuziasmul existent�ial al 
poporului a cărui etnogeneză cunoscuse î�n 
secolele Î-ÎÎÎ d.Hr. procesul unei cres�tinări 
neoromanice naturale ce a asimilat la fel de 
natural s�i destule elemente ale substratului 
păgân al tracilor (dacilor).     

    De remarcat că Mitul constructorului a 
cunoscut s�i o extensie târzie, el contaminând 
creator s�i folclorul maghiar. Rezultatul l-a 
constituit balada populară Komuves Kelemen 
ce are o relevant�ă deosebită pentru că 
dovedes�te viabilitatea acestui mit la mai mult 

de cinci milenii după aparit�ia sa î�n „Cornul 
fertil”. Aflate î�n fat�a necesităt�ii istorice de a se 
sedentariza î�n câmpia Panonică după secolul 
al X-lea d.Hr., triburile hunice nomade au 
suferit o adevărată mutat�ie la nivelul mentalul 
colectiv. Actul locuirii a exercitat o asemenea 
presiune dilematică, î�ncât, î�n contextul 
rezolvării rapide a problemei, s-a făcut apel 
î�n mod natural la traducerea s�i adaptarea 
experient�ei î�n domeniu a popoarelor vecine 
deja existente î�n zonă: românii s�i sârbii, cei 
mai nordici depozitari ai Mitului Construcției î�n 
Balcani, aflat�i pe atunci la momentul influent�ei 
cres�tinismului bogumilic.

La acelas�i nivel al schimburilor 
interculturale, se poate observa s�i că î�n limba 
română a pătruns î�n Evul Mediu din limba 
maghiară cuvântul „mes�ter” utilizat s�i astăzi 
la concurent�ă cu acelea de provenient�ă latină, 
precum „meserias�” sau „maistor” (rar).         

Răspândirea polimorfă a acestui mit atinge 
î�nsă universalitatea, urmele sale putând fi 
retrasate orizontal din Orientul Mijlociu î�n 
Yucatanul precolumbian, iar vertical din neolitic 
până î�n zorii modernităt�ii, deoarece problema 
fiint�ării î�ntr-un ansamblu arhitectonic este 
eternă. Î�n vechime, ea era rezolvată mai î�ntâi 
prin mythos, apoi î�n praxis, pe când azi – î�n 
plină explozie demografică s�i tehnologică – se 
î�ncearcă abordarea ei prin… urbanism s�i, apoi, 
prin legende urbane marginale.

***
Având î�n vedere rolul definitoriu pentru 

mentalul colectiv românesc al mitului 
constructorului (Monastirea Argeșului) s�i 
acela al transhumant�ei (Miorița), nu sunt 
surprinzătoare ecourile acestor motive 
balades�ti s�i folclorice î�n literatura română 
cultă. Î�n ceea ce prives�te Mitul constructorului, 
acesta a cunoscut mai multe valorificări 
teatrale, polarizate î�n special î�n perioada 
expresionismului s�i a simbolismului dramatic 
din perioada interbelică, prin: Lucian Blaga, 
Nicolae Îorga, Victor Eftimiu, Adrian Maniu, 
Octavian Goga, Îon Luca,  N. Davidescu, Victor 
Papilian. Apoi, la mijlocul secolului al XX-

lea, prin Horia Lovinescu s�i Valeriu Anania 
(Ciopraga: 1995, 7), mitul a fost revalorificat 
de pe pozit�ii antagonice, dar î�n aceeas�i notă 
realistă s�i până la urmă convergent umanistă. 
Din păcate, multe dintre aceste abordări au 
fost viciate de influent�a proletcultismului 
stalinist (Darie Magheru, Constantin Cuza) 
care î�ncerca reducerea mitului doar la o slăvire 
a capacităt�ilor creatoare ale poporului ce se 
opune prin acesta nobilimii.

Oricum, indiferent de orientarea estetică/
ideologică, abordarea acestui mit î�n domeniul 
dramatic a presupus mai mult decât o simplă 
adaptare, aici fiind vorba de scurtcircuitarea 
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dintre genul epic popular î�n versuri s�i genul 
dramatic cult î�n proză (cu câteva except�ii, 
precum î�n cazul lui Valeriu Anania care s�i-a 
scris „poemul dramatic” î�n versuri). Din 
multitudinea acestor „adaptări” vom evident�ia 
prin analiză doar pe acelea care au relevant�ă 
estetică î�n plan istoric.   

As�adar, dintre primele abordări dramatice 
se distinge aceea a lui Lucian Blaga (1895-
1961), care metamorfozează o problematică 
existent�ială î�ntr-una filozofică, celelalte 
mult�umindu-se cu scenarizări s�i adaptări 
dramatice ale unei balade folclorice apart�inând 
î�n fapt genului epic popular.

Apărută î�n 1927, Meșterul Manole 
marchează punctul culminant al dramaturgiei 
blagiene, fiind precedată pe un traseu 
ascendent al valorii artistice de: Zamolxe, 
mister păgân (1921), Tulburarea apelor, dramă 
(1923), Daria, dramă î�n patru acte; Ivanca,… 
(1925) s�i fiind apoi urmată de experimente 
mai put�in consistente, precum: Cruciada 
copiilor (1930), Avram Iancu, dramă î�ntr-un 
prolog s�i trei faze (1934), Arca lui Noe (1944) 
s�i Anton Pann, dramă î�ntr-un prolog s�i patru 
faze (postum, 1964). Având î�n vedere opera 
titanică a dramaturgului, trebuie să relat�ionăm 
aparit�ia acestei piese s�i cu opera sa lirică, î�n 
sensul că drama reprezintă o reafirmare pe 
cu totul alte coordonate scriitorices�ti a artei 
poetice din volumul de debut î�n lirică (Poemele 
luminii, 1919); de asemenea, î�n piesă sunt 
valorificate selectiv cele cincisprezece eseuri 
din ciclul filozofic Daimonion, publicate î�ntre 
23 mai s�i 12 decembrie 1926 î�n Universul 
literar (Îbidem, 6), fără a se neglija faptul 
că Meșterul Manole prefigurează afirmarea 
filozofului Lucian Balga prin cele trei 
trilogii ale sale publicate î�ntre 1943 s�i 1946 
(Trilogia Cunoașterii, Culturii, Valorilor), cât 
s�i prin cea de-a patra, neterminată (Trilogia 
Cosmogonică).  

Dincolo de adaptările dramatice inerente 
(Ana din balada populară se numes�te aici Mira, 
ideea zidirii î�i este dată lui Manole de către 
călugărul Bogumil, iar Mes�terul se aruncă 
din turla bisericii fără dorint�a de a scăpa prin 

zbor…), varianta blagiană accentuează î�n 
context expresionist două aspecte ale mitului. 
Ștarea de grat�ie a Mes�terului Manole este 
aceea a creat�iei artistice absolute, ce se traduce 
printr-o nelinis�te s�i o trepidat�ie existent�ială 
inspirate de curentul trăirist din epocă, o 
versiune apocrifă a fenomenologiei. Pe de 
altă parte, dramaturgul se lasă substituit de 
filozoful Blaga, cedând tentat�iei de a propune, 
î�n ciuda idealismului său, o viziune dialectică 
asupra lumii. De aceea, este activată simbolic 
erezia paleocres�tină a bogumilismului 
materializat scenic prin personajul… Bogumil. 
Astfel, este adusă î�n prim-plan posibilitatea 
ca Binele s�i Răul să nu fie opozabile, ci 
conlucrative dialectic (!) î�n ment�inerea 
echilibrului universal, individul rămânând să 
fie sfâs�iat î�ntre ele pe calea mântuirii.

 Victimă a proletcultismului declarat ca 
politică oficială î�n cultură după ocuparea 
României de Armata Ros�ie (1944 – 1958), 
Lucian Blaga nu a semnat pactul cu diavolul 
ideologic, î�n ciuda presiunilor la care fusese 
supus. Având o imensă operă î�n spatele său, 
el a rezistat tentat�iei, spre deosebire de alt�i 
mari scriitori interbelici care au acceptat să 
devină „trâmbit�e ale timpurilor noi”, precum 
Mihail Șadoveanu, Camil Petrescu s�i, după o 
î�ndelungată rezistent�ă, Tudor Arghezi…

Î�n schimb, generat�ia următoare a scriitorilor 
„de sacrificiu” nu a avut de ales: ori tăcerea, ori 
colaborarea. Astfel, a luat nas�tere literatura unei 
prea largi tagme de propagandis�ti, dar s�i aceea 
„de sertar”, a scriitorilor interzis�i, trecut�i, ori nu, 
prin Gulagul local. Îar dramaturgia nu a făcut 
nici ea except�ie de la acest tertium non datur. 
Î�ntr-un astfel de context era put�in probabil ca 
Mitul ezoteric al constructorului să poată trece 
de Cenzura ideologică a celor care „construiau 
socialismul la oras�e s�i sate”. Cu toate acestea 
putem ment�iona două cazuri majore de 
abordare a sa la mijlocul secolului al XX-lea, 
î�n perioada destalinizării s�i a Primăverii de la 
Praga: Horia Lovinescu (Moartea unui artist 
– 1965) s�i Valeriu Anania (Meșterul Manole – 
1968), ambele tentative comportând lumini s�i 
umbre.
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Î�n ciuda unui dosar de cadre de partid „pătat” 
de rude „suspecte” pentru „puterea populară” 
(Eugen Lovinescu, marele critic literar 
impresionist) sau de-a dreptul „dus�mănoase 
cuceririlor clasei muncitoare” (fiica lui Eugen 
Lovinescu, Monica, ajunsă un temut critic al 
regimului ca s�i… critic literar la Radio Europa 
Liberă –  Biroul de la Paris), Horia Lovinescu 
(1917-1983) a cunoscut î�ncepând din anii ’50 
o prodigioasă carieră teatrală î�n spatele aceleia 
de asiduu propagandist cultural al regimului 
comunist. Acest colaborat�ionism sust�inut i-a 
fost răsplătit prin numirea sa practic pe viat�ă 
ca director al Teatrului „Nottara” din Bucures�ti, 
dar s�i printr-o complicitate a Cenzurii care i-a 
acceptat mai us�or punerea î�n scenă a unor texte 
cu probleme ideologice. Unul dintre acestea 
(alături de Jocul vieții și al morții în deșertul 
de cenușă – 1979) a fost Moartea unui artist 
(1968). Șub pretextul bine servit Cenzurii 
(„remaniată” după 1977) al revalorificării 
folclorului, piesa transmitea de fapt adevăratul 
mesaj al unui om de cultură care cerea simbolic 
respectarea condit�iei tragice s�i metafizice a 
artistului. Adică, exact contrariul „directivelor 
de partid” care propovăduiau plierea artis�tilor 
pe vectorul ideologic î�n act�iunea de propagare 
a convent�iilor „realismului socialist”. Această 
subversiune cu voie de la stăpânire, ilustrează 
foarte bine structura schizoidă a artistului sub 
dictatură, indiferent de natura ei (sau a lui!).

Personajul principal – Manole Crudu – 
este evident un alter ego spre care converg 
constelat�ii dilematice vizând: maturitatea 
creatoare amenint�ată de bătrânet�e, rostul 
succesului î�n artă s�i raportul cu puterea, 
necesitatea transmiterii „mes�tes�ugului” 
următoarei generat�ii, erosul autumnal, atract�ia 
spre muza adolescentină, teama/atract�ia fat�ă 
de moarte, lupta dintre supraviet�uirea amorfă 
s�i creat�ia văzută ca o reflexie materială a 
metafizicului posibilă doar î�n urma propriului 
sacrificiu… Șfâs�iat î�ntre toate aceste azimuturi 
existent�iale, artistul trece peste avertismentul 
sever al unei sănătăt�i s�ubrezite s�i se implică 
cu toată fiint�a î�n sculptarea capodoperei sale 
cu rol testamentar. Adevărul ei este atât de 

crud (sinonimia cu numele personajului nu este 
î�ntâmplătoare), î�ncât artistul nu e capabil să-s�i 
admire opera, ba chiar e de părere că rodul 
confruntării sale cu adevărurile de dincolo nici 
nu merită să fie lăsate umanităt�ii. De aceea, î�i 
cere fiului său Vlad21 să i-o distrugă, dar acesta, 
timorat de geniul lucrării, refuză. Cu un ultim 
efort Manole Crudu î�s� i distruge sculptura, 
după care survine criza eliberatoare de angină 
pectorală care î�i î�ngăduie să mai vadă ultimul 
răsărit de soare al viet�ii sale zbuciumate.  

Î�n mod, antitetic, celălalt dramaturg ce 
a abordat Mitul constructorului a fost un 
intelectual teolog, ajuns det�inut politic î�n 
perioada stalinistă, devenit apoi o controversată 
personalitate a ortodoxiei române din diaspora, 
iar, după căderea comunismului, Arhiepiscop s�i 
apoi Mitropolit î�n zona centrală a Transilvaniei, 
el candidând chiar s�i la demnitatea de Patriarh. 
După eliberarea din detent�ia politică (1965), 
o importantă preocupare a sa a constituit-o 
creat�ia dramatică axată, î�n special, pe 
revalorificarea ambelor mituri constitutive ale 
folclorului românesc, abordare binară rară î�n 
dramaturgia românească:  Miorița s�i Meșterul 
Manole. Piesele astfel create au titluri similare 
cu baladele populare, ele fiind î�nsă ca gen 
literar, î�n accept�iunea autorului, nis�te „poeme 
dramatice”. De remarcat că, pentru varianta  sa 
a Mes�terului Manole, lui Valeriu Anania i-a fost 
decernat î�n 1982 Premiul Uniunii Șcriitorilor 
din România pentru dramaturgie.

As�adar, î�nainte de toate, as�ezarea î�n pagină a 
textului dramatic a presupus regândirea baladei 
î�n versuri de tip cult, renunt�ându-se la versul 
popular scurt (6-8 silabe), cu rimă î�mperecheată 
s�i chiar tendint�e spre monorimă. Versificat�ia de 
substitut�ie aleasă a fost aceea de tip arghezian, 
as�a cum se arată ea î�n volumul-cronică 1907 
(Peizaje3).2 Faptul este pe deplin explicabil, având 
î�n vedere afinitatea dintre cei doi, Tudor Arghezi 

2 Cel care ar fi trebuit să continue tradit�ia artistică 
î�n familie (spre deosebire de fratele său numit nu 
î�ntâmplător Toma s� i care, neavând aderent�ă la 
limbajul artei, a ales s�tiint�a î�nchipuindu-s� i că a ales 
o cale opusă) – n.n.

3 Ca licent�ă poetică substantivul plural „peisaje” este 
scris cu „z”, adică: „Peizaje”.
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chiar redactând un Cuvânt înainte la editarea 
princeps a piesei Miorița (Anania: 1982,  
15-18).            

Î�n ceea ce prives�te viziunea lui Valeriu 
Anania (1921-2011), remarcăm o abordare 
filologică s�i umanistă viguroasă ce nu 
cedează tentat�iei profesionale s�i de credint�ă, 
as�a că nu se ajunge la analizarea unui mit 
păgân de pe baze teologice. Chiar s�i valent�ele 
„dialectice” sunt din nou prezente aici. O dată, 
prin „fort�ele ce stăpânesc î�naltul s�i adâncul” 
(Micu î�n: Anania: 1982, 229), s�i apoi, prin 
intermediul unor ipostaze conflictuale 
aflate pe: axa politică – Neagoe s�i doamna 
Milit�a; axa creat�ională – Mes�terul Manole 
s�i sot�ia sa, Șimina; axa spiritual-teluric: 
călugărul Șafirin – Îovanca, sot�ia boierului 
Pârvu. Mesagerul ce readuce î�n memorie 
ritualul zidirii este Femeia Tristă, dar muza 
inspiratoare a planurilor de construct�ie este 
î�nsăs�i Șimina, cea care se va confunda până 
la urmă cu chiar fiint�a construct�iei.

Pe lângă evident�ierea zbuciumului 
devastator al creat�iei artistice, Valeriu 
Anania mizează pe cons�tiint�a datoriei pe 
care orice „mes�ter” trebuie să o poarte 
„ascetic” î�n inimă s�i pe care trebuie să 
o aplice fără niciun compromis ca pe o 
„mortificare” liber asumată.        

Mariana Mihuţ şi Silviu Stănculescu î�n Meşterul 
Manole – Teatrul Giuleşti, 1968
http://amintiridinteatrulromanesc.blogspot.com/ 
2015/09/mesterul-manole-teatrul-giulesti-1968.html
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„Popular «Franco-aphonic» etymologies in the Romanian dramaturgy” (2015) 
and some communications regarding the complexity of the Blagian dramatic and 
philosophic works. 
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Cum să scrii un articol brechtian  
despre Brecht

(Partea I)

Radu CRACIUN
UNATC „I.L. Caragiale“ București, România
raducu.craciun@gmail.com

Abstract: This is a two part article which strives to trace a 
cultural history and, as well, a practical framework of the 
„verfremdung” concept, following its emergence from the 
earlier theoretical work of Viktor Shklovsky and its ostranenie 
and Meyerhold’s later „odchudzny”, as he in turn chose to 
coin Shklovsky’s conceptual frame. This cultural paradigm 
is important because it renders a precise context and helps 
to further clarify the importance of „grotesque” in modernist 
drama and also the means to express it.
The first part of the article is dedicated to the cultural exchange 
and the exposure that soviet modernist drama had in the 
Weimar Republic Germany and how Brecht was acquainted 
with the formalism developed by Meyerhold and Shklovsky. It 
reads like a travel log, concentrating on how Brecht’s antourage, 
such as Asja Lācis, Walter Benjamin, Vasilij Lunacharsky, 
Eisenstein, Tretiakov, Bernard Reich familiarized him with the 

ideas of Meyerhold either directly or through their own work, which was stemmed as 
well from Meyerhold’s pre 1917 theatrical experiments. Finally, as secretary general 
of the Department for Theater in the Illumination Minister (Education), Meyerhold 
encouraged the developement of labourers artistic brigades, or TRAM, blue-collar 
workers. The TRAM performances, akin to the cabaret performances of the early 1900’s 
had a profound influence on the left leaning theater practitioners in Western Europe.
Through this network of people that were influential to Brecht’s carreer I closely 
follow the developement of epic theater and the „verfremndungseffekt”, from his 
debut in directing, with Leon Feuchtwanger’s „The Life of Edward The Second, 
King of Scotland” up to Brecht’s work being formally introduced into the artistic 
life of Soviet Union, with the adaptation of his „Three Penny Opera” by Tairov in 
Moscow in 1930 and also Brecht’s direct contact with Meyerhold’s theater, during 
the latter’s 1930’s tour in Germany and France. The end of this fructuous exchange 
came to a brutal end as Stalin began his Purge in the Soviet Union and Hitler began 
his rise to power in Germany. Meyerhold was executed after a swift trial and Brecht 
had to flee Germany, settling in the United States during World War 2.

Keywords: verfremdung, verfremdungseffekt, ostranenie, odchudzny, formalism, 
grotesque, cabaret, TRAM, modernist drama, Soviet Union, Weimer Republic, 
brechtian, epic theater, artistic brigades, estrangement, blue-collar, stalinist 
purge, Meyerhold, Brecht, Asja Lācis, Bernard Reich, Walter Benjamin, Eisenstein, 
Tretiakov, Tairov, Shklovsky, Lunacharsky, Three Penny Opera.
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Notele de subsol și obiceiul de a întoarce pagina pentru a verifica un argument
 trebuie să facă parte din practica teatrală.

– Bertolt Brecht 

Despre Brecht, Peter Brook afirma î�n cadrul 
lucrării sale fundamentale, Spațiul gol – referindu-se 
la „teatrul crud” –, că este atât de important î�n istoria 
practicii teatrale din (post) modernism, î�ncât nimeni cu 
adevărat interesat de practica teatrală nu poate trece cu 
vederea sistemul său: „Brecht este o figură principală 
a timpurilor noastre s�i toate sistemele teatrale 
contemporane la un moment dat pornesc de la sau se 
reî�ntorc la tezele s�i realizările lui.” (Brook, 1995, p. 80). 

Dintre toate ideile enunt�ate de Brecht despre 
teatru, probabil cea mai cunoscută este cea care 
conceptualizează „distant�a emot�ională adecvată dintre, 
pe de o parte, actor s�i personaj s�i, pe de altă parte, 
dintre public s�i spectacol.” (Eddershaw, 1996, p. 8) 
Paradoxal, î�n ciuda popularităt�ii ei, metoda brechtiană 
pare că este greu de deslus�it – din motive care nu fac 
subiectul expunerii de fat�ă –, iar ca dovadă a acestui fapt 
stă reticent�a folosirii sistemului î�n cadrul pedagogiei de 
teatru, atât din România, cât s�i din t�ările cu o tradit�ie 
solidă î�n pedagogia teatrală (Marea Britanie, Ștatele 
Unite sau Rusia, de exemplu). Î�n ultimii ani, î�nsă, odată 
cu afirmarea clară a tendint�ei teatrului occidental de a 
se î�ndrepta către product�ii de „teatru total”, se poate 
observa o reteritorializare a sistemului brechtian î�n 
cadrul antrenamentului de bază al actorilor.

Î�nainte de a descrie exercit�iile practice care 
conduc către implementarea metodei brechtiene î�n timpul repetit�iilor, voi î�ncepe cu o prezentare a 
contextului istoric î�n cadrul căruia Brecht s�i-a elaborat metoda. Voi continua apoi cu o clarificare – cred 
eu – necesară s�i utilă asupra principiilor de bază ale metodei, precum s�i a principiilor s�i conceptelor 
corespunzătoare din metoda elaborată de Meyerhold.

Bertolt Brecht (1898-1956), 
poet, dramaturg, regizor german 

Paradigma istorică
Î�n primul rând, nu se poate vorbi despre 

inovat�iile pe care sistemul brechtian le presupune 
fără a lua î�n considerare influent�a regizorului s�i 
pedagogului rus de origine germană Vsevolod 
Meyerhold. Cam pe vremea când Brecht era 
adolescent s�i cu mult î�nainte să fie numit „un 
Einstein al noilor forme teatrale”1 de către 
esteticianul marxist maghiar Georg Lukacs, 

1 https://newleftreview.org/issues/Î110/articles/
georg-lukacs-on-bertolt-brecht (accesat î�n luna 
septembrie, 2020)

Meyerhold era cunoscut î�n Șankt Petersburg 
ca „omul cu idei inovatoare”. O bună parte 
dintre ideile lui Meyerhold au anticipat teoria 
s�i practica brechtiană. Î�n principal, este vorba 
despre inovat�iile stilistice folosite de acesta ca 
să distrugă iluzia realismului convent�ional, cum 
ar fi proiect�iile cinematografice s�i posterele 
sau pancartele care anticipează desfăs�urarea 
act�iunii s�i punctele culminante; intercalarea 
coregrafiei, a song-urilor s�i a unor momente 
muzicale î�n stilul muzicii jazz; folosirea măs�tilor, 
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a costumelor grotes�ti s�i a unor decoruri hibride, 
naiv-realiste; s�i, foarte important pentru 
studiul de fat�ă, un antrenament al actorului î�n 
urma căruia acesta este personaj s�i totodată  
actor-care-joacă-un-personaj. 

Actrit�a s�i regizoarea de teatru pentru copii 
Anna „Asja” Ernestovna Lācis1 a fost cea care 
i-a intermediat lui Brecht contactul cu teatrul 
1 Î�n anul 1918, satul Orel devine scena experient�ei pe 

care Anna Lācis a avut-o cu bespresorniki, as�a cum 
erau numit�i copiii rămas�i orfani î�n urma războiului. 
Practica teatrului ei experimental, care includea 
exercit�ii de improvizat�ie, spectacol s�i joc, i-a ajutat pe 
orfanii de război să depăs�ească o parte dintre traumele 
dobândite î�n urma violent�elor războiului. Metoda ei 
era axată pe proces mai degrabă decât pe rezultate, iar 
praxis-ul acesta impunea dimensiunea participativă 
s�i pe cea colectivă î�naintea celei performative. 
Munca ei î�n Orel a presupus o formă de pedagogie 
teatrală deschisă s�i colectivă, bazată pe discutarea 
s�i elaborarea intrigii de către copii, improvizat�ie, 
spectacole sust�inute î�n locuri publice deschise 
(piet�e, parcuri), implicarea directă a publicului 
s�i includerea î�n spectacole a muzicii, cântecelor, 
dansurilor, î�ntr-un mod similar, ca formă cel put�in, cu 
structura spectacolelor de cabaret din perioada de 
î�nceput a secolului al XX-lea. Ulterior, î�n perioada de 
detent�ie din Gulagul stalinist, ea avea să organizeze 
o trupă de teatru a det�inutelor care funct�iona pe 
aceleas�i principii.  https://www.documenta14.de/
en/south/25225_signals_from_another_world_
proletarian_theater_as_a_site_for_education_texts_
by_asja_la_cis_and_walter_benjamin_with_an_
introduction_by_andris_brinkmanis

avangardei ruse din deceniul al ÎÎ-lea al secolului 
trecut. Aceasta era studentă la Înstitutul de 
cercetare psihoneurologică „Vladimir Behterev” 
din Șankt Petersburg2 când a î�nceput să fie 
interesată de teoriile lui Meyerhold despre 
„dramatismul gestic”, teorii care aveau să se 
cristalizeze ulterior î�n bio-mecanică. Împactul 
pe care Meyerhold î�l are asupra ei este atât 
de puternic, î�ncât î�s�i reconfigurează cariera 
s�i se decide să se alăture trupei de teatru 
Komissarjevski, trupă î�n care Meyerhold lucra 
ca regizor după despărt�irea de Ștanislavski. 

Î�n 1922, Asja Lācis (foto dr.) s�i Bernhard 
Reich, viitorul ei sot�, ajung î�n Germania, la 
Münchener Kammerspiele, unde Reich ocupa 
funct�ia de Oberregisseur. Acolo, cei doi fac 
cunos�tint�ă cu Brecht, care lucra ca regizor 
angajat al aceluias�i teatru s�i care tocmai î�ncepuse 
să planifice product�ia pentru „Viat�a lui Edward 
al ÎÎ-lea al Școt�iei”, de Leon Feuchtwanger, 
spectacolul cu care avea să debuteze regizoral. 
Conform jurnalului ei, atunci când l-a cunoscut 
pe Brecht s�i acesta a aflat că ea studiase teatru 
î�n Uniunea Șovietică, i-a adresat o sumedenie 
de î�ntrebări despre teatrul avangardist rusesc, 
Uniunea Șovietică s�i Kunstpolitik. Aparent, 
Brecht a considerat know-how-ul ei atât de 
folositor pentru proiectul său, î�ncât a angajat-o ca 
regizor secund al product�iei s�i a s�i distribuit-o î�n 
rolul lui Edward – tânăr (Eaton, 1977, pp. 3-21). 
Î�n timpul acelor repetit�ii, Brecht î�ncepuse deja să 
folosească elemente gestuale de caracterizare, 
o parte importantă a metodei sale, elemente 
conceptualizate ulterior ca gestus. 

Astfel, tot conform jurnalului Asjei Lācis, 
„Brecht le cerea actorilor ca fiecare gest să 
exprime personajul î�n totalitatea contradicțiilor 
sale” (Eaton, 1977, pp. 3-21).  De asemenea, î�n 
ceea ce prives�te textul, Brecht le cerea actorilor 
să evite orice expresie banală, vagă sau neclară. 
As�a cum constată ea, acesta a fost fără î�ndoială 
î�nceputul „limbajului gestual”. Dar, î�n ciuda 
faptului că a asistat atât la nas�terea limbajului 
gestual elaborat de Brecht, cât s�i la cea a bio-
mecanicii lui Meyerhold (cu care a luat contact 

2 https://www.documenta14.de/en/artists/21976/
anna-asja-lacis (accesat sept. 2020)
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sub formă de „scenariu gestual”), ea se abt�ine 
totus�i să facă o comparat�ie î�ntre cele două 
metode. Este greu de trecut cu vederea faptul 
că s�i Brecht considera, as�a cum notează s�i 
Meyerhold î�n caietul de regie al spectacolului 
Dragostea celor trei portocale, că „mis�carea este 
cel mai puternic mijloc de expresie teatrală.” 
(Meyerhold, 2016, p. 147)

Lācis este cea care i l-a prezentat lui 
Brecht pe Walter Benjamin3. Benjamin este 
o sursă foarte bună pentru î�nt�elegerea lui 
Brecht, î�n principal datorită faptului că acesta 
a consemnat dialoguri extrem de importante 
s�i lămuritoare cu privire la pozit�ia lui Brecht 
pe marginea teatrului dialectic s�i a metodelor 
de implementare ale acestuia. Î�nsemnările au 
fost grupate î�n ultimul capitol al monografiei 
dedicate lui Brecht, Versuchen über Brecht, 
publicată pentru prima dată î�n anul 1966. 

Brecht î�i mărturises�te lui Benjamin că 
„germenii” teatrului epic au apărut î�n timpul 
repetit�iilor la spectacolul Edward al II-lea. Piesa 
are o scenă de bătălie care se consumă pe durata 
a 45 de minute din durata totală a spectacolului, 
iar Brecht s�i Lācis ajunseseră î�ntr-un punct mort, 
nes�tiind ce atmosferă să imprime momentului 
s�i nici cum să î�l trateze regizoral. Aflat î�n 

3 Merită ment�ionat faptul că, as�a cum remarcă s�i Șusan 
Îngram î�n articolul The writing of Asja Lācis, influent�a 
Asjei Lācis asupra lui Benjamin este semnificativ redusă 
î�n studiile conservatoare despre Benjamin. Aceasta 
este privită de către membrii Ș�colii de la Frankfurt 
ca o femme fatale, „iubita bols�evică a lui Benjamin”, 
punându-se mai degrabă accent pe ascendentul erotic 
pe care l-a exercitat asupra lui Benjamin decât pe 
aportul teoretic pe care aceasta l-a avut î�n opera lui. 
Î�n edit�ia din 1955 a Operelor Complete, numele ei nu 
figurează î�n dreptul eseului Napole, al cărui co-autor 
a fost, iar singura manifestare care i se rezervă este 
aceea de „sirenă bols�evică”, care l-a atras cântându-i 
sloganuri comuniste, smulgându-l din brat�ele sot�iei 
lui iubitoare s�i izbindu-l de „stâncile marxismului”. De 
aici până la analogia cu „idila lui es�uată cu Revolut�ia 
bols�evică” nu mai e decât un pas. Până s�i sinuciderea 
lui î�n Port Bou, când, după trecerea Pirineilor a aflat că 
va fi predat Gestapoului a doua zi, este pusă pe seama 
unui pop icon idealizat, „sedus s�i abandonat”. De fapt, 
as�a cum remarcă s�i Michael Bernstein î�n articolul 
One-way street, episoade importante din viat�a sa sunt 
redate ca episoade dintr-o hagiografie mai degrabă 
decât ca dintr-o biografie. (Îngram, 2002, pp. 159-76)

impas, Brecht decide să apeleze la ajutorul 
unui colaborator mai vechi, Karl Vallentin, un 
actor specializat î�n roluri de clovn pe scena 
cabaretului „Zgomot s�i fum”, î�ntemeiat de Max 
Reinhardt. L-a chemat pe Vallentin la repetit�ii 
s�i l-a î�ntrebat „Care-i adevărul acestor soldat�i? 
Ce-i cu ei?”, iar Vallentin i-a răspuns: „Șunt 
palizi, sunt mort�i de frică, sunt î�nfometat�i, sunt 
obosit�i. Asta e cu ei.” (Benjamin, 1998, p. 115) 
Brecht a decis să meargă pe linia contradictorie 
de prezentare a „glorioaselor fapte de armă” s�i a 
grimat obrajii soldat�ilor cu un strat gros de talc,  
transformându-i î�n stafii ambulante. Mai mult, 
a imprimat î�ntregului spectacol stilul acesta 
dialectic al gloriei lipsite de glorie.4

Contactul cu teatrul experimental rusesc 
al anilor 1920 i-a fost î�nlesnit î�n mod indirect 
lui Brecht s�i de către Anatoly Vasilievici 
Lunacharski, Comisarul pentru Îluminare 
– Ministerul Educat�iei se numea Ministerul 
Îluminării Poporului, un apropos la scopul 
pedagogic al Îluminismului, adică î�nlăturarea 
dogmelor religioase s�i propagarea „iluminării” 
maselor pe bazele materialismului s�tiint�ific. 

4 Helene Weigel î�n Mutter Courage, î�n regia lui Bertolt 
Brecht. Fotografia surprinde momentul î�n care 
soldat�ii î�i arată cadavrul fiului ei ca să vadă dacă î�l 
cunos�tea, iar ea neagă.

Mutter Courage und ihre Kinder 
(Mutter Courage şi fii săi) 1939, 

dramaturg şi regizor Bertolt Brecht  
(1898-1956), Helene Weigel4
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La sfârs�itul anului 1917, Lunacharski 
organizase o conferint�ă la care invitase 120 de 
artis�ti important�i din Rusia pentru a discuta 
problemele ivite î�n organizarea artelor sub 
control de stat. Din cei 120 de artis�ti doar 5 
i-au onorat invitat�ia, Meyerhold fiind unul 
dintre ei. Lunacharski a interpretat acest gest 
ca pe „o dovadă de î�ncredere fortuită.” (Eaton, 
1977, p. 15) Doi ani mai târziu, l-a desemnat pe 
Meyerhold s�ef al Departamentului Teatral din 
cadrul Ministerului Îluminării Poporului. 

Des�i dezaproba excesele sale „stângiste”, 
î�n special atacurile dure î�ndreptate î�mpotriva 
formelor teatrale „burgheze”, Lunacharski 
era convins de maturitatea politică reflectată 
î�n inovat�iile teatrale profesate de Meyerhold, 
precum s�i de utilitatea socială a contribut�iei 
acestuia la dezvoltarea teatrului sovietic. 
Întegrarea momentelor muzicale de cabaret, a 
numerelor de circ s�i a măs�tilor din commedia 
italiană avea ca efect extinderea orizonturilor 
realismului teatral, dacă prin realism 
î�nt�elegem, as�a cum Brecht, Meyerhold s�i 
Lunacharski o făceau, mai mult decât not�iunea 
convent�ională restrânsă asociată conceptului, 
specifică curentelor artistice din a doua 
jumătate a secolului al XÎX-lea. Meyerhold, ca 
s�i Brecht, considera binevenit aportul oricărui 
stil sau mijloc tehnic care trimitea spectatorul 
către o cons�tientizare asupra lumii „as�a cum 
este s�i as�a cum va deveni”. Îar Lunacharski, 
la rândul lui, vedea î�n teatrul lui Meyerhold 
î�ntruparea principiului dialectic conform 
căruia progresul apare î�n urma confruntării 
unor sisteme diametral opuse cărora li se dă 
ocazia să se dezvolte s�i să intre î�n conflict. 
(Eaton, 1977, p. 16)

Î�n recenzia din 1928 a product�iei Teatrului 
Șchiffbauerdamm, Opera de trei parale, 
Lunacharski remarcă similitudinile izbitoare 
dintre mijloacele folosite î�n spectacolul lui Brecht 
s�i cele folosite î�n spectacolele TRAM (Teatrul 
Tineretului Muncitoresc). Astfel de teatre 
de amatori apăruseră î�n timpul mandatului 
lui Meyerhold la Departamentul Teatral din 
cadrul Ministerului Îluminării, derivându-s�i 
stilul de joc s�i scopul artistic din manifestul 

Teatrului Octombrie, locul î�n care Meyerhold 
a dezvoltat bio-mecanica s�i metoda teatrală a 
defamiliarizării prin intermediul grotescului.51 
Lunacharski consideră că asemănările î�ntre 
product�ia lui Brecht s�i cele ale TRAM-ului sunt 
o pură coincident�ă, deoarece:

„Șpectacolul lui Brecht este extrem de 
realist (…), dar, ca s�i î�n spectacolele TRAM 
(s�i ele realiste) muzica izbucnes�te când nu te 
as�tept�i, s�i, la fel, actorii î�ncep deodată să cânte s�i 
să danseze. Realismul din product�iile TRAM se 
preschimbă deodată î�n interludii, î�n imitări ale 
scenelor de film, î�n fantezii expresioniste. Aceste 
elemente apar, este adevărat, î�ntr-o mai mică 
măsură s�i î�n Opera de trei parale, dar î�ntr-un  
stil extrem de sofisticat.” (Eaton, 1977, p. 16)

Î�nsă, poate că asemănările dintre 
spectacolul lui Brecht s�i product�iile TRAM 
nu sunt, as�a cum afirmă Lunacharski, doar o 
simplă coincident�ă. Des�i î�n edit�ia din 1935 
a cărt�ii Revolutionär im Beruf neagă faptul că 
Meyerhold ar fi avut o influent�ă directă asupra 
teatrului lui Piscator s�i asupra celui al lui Brecht, 
Lācis ment�ionează totus�i că turneele din anii 
1920 ale TRAM î�n Germania au lăsat o impresie 
puternică asupra practicienilor de teatru, î�n 
special asupra celor situat�i î�n spectrul politic 
al „stângii”. As�a s-a născut stilul destul de larg 
răspândit al „Halatelor Albastre”, după cum 
erau numit�i actorii TRAM, deoarece costumele 
lor erau simple uniforme muncitores�ti. Î�n afara 
manierei de joc, amprenta lăsată de TRAM 
asupra spectacolelor din Germania anilor 1920 
s-a remarcat s�i la nivel formal, prin „readaptări 
originale ale unor piese clasice” s�i introducerea 
stilului de „reportaj”. (Eaton, 1977, p. 17)

După ce s-a î�ncheiat reprezentat�ia 
spectacolului Opera de trei parale, la care a 
asistat Lunacharski, acesta iese alături de Brecht, 
Kurt Weill s�i alt�i prieteni î�ntr-o cafenea de lângă 
teatru, ocazie cu care î�i propune lui Brecht să 
î�i dea permisiunea ca piesa să fie adaptată s�i 

5 „Grotescul e natura teatrului nu numai î�n bufonadă, 
ci s� i în tragedie s� i în tragicomedie s� i, în general, în 
tot teatrul.” V. Meyerhold, Recenzie la cartea lui A. 
Tairov: Notele unui regizor î�n Arta Teatrului, coord. 
Mihaela Tonitza-Îordache, George Banu, Ed. Nemira, 
2004, p. 249
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montată î�n Uniunea Șovietică, la Moscova sau 
la Leningrad, de către Tairov sau Radlev. Brecht 
acceptă, iar î�n 1930 vine la Moscova pentru a 
asista la premiera Operei de trei parale î�n regia lui 
Tairov. Brecht s�i Lunacharski au fost deopotrivă 
dezamăgit�i de montarea lui Tairov, care 
î�mprumuta estetica spectacolelor de cabaret, 
dar eliminând elementele de comentariu social. 
Șuntem tentat�i, pe bună dreptate, să ne î�ntrebăm 
de ce nu i-a î�ncredint�at lui Meyerhold product�ia 
spectacolului. 

Benjamin a călătorit î�n Uniunea Șovietică 
î�ntre anii 1925 – 1926, la invitat�ia lui Lācis s�i a lui 
Reich, unde a văzut spectacolul lui Meyerhold, 
Revizorul, care a produs o impresie foarte 
puternică asupra lui. Șpectacolul a stârnit, de 
altfel, react�ii critice violente s�i controverse 
mult mai mari decât cele care î�nsot�eau î�n 
mod obis�nuit toate product�iile lui Meyerhold, 
î�ncepând cu spectacolul Balaganchik, a cărui 
premieră a avut lor î�n 1906 la teatrul Verei 
Komissarjevskaia (Clayton, 1994, p. 77)6.2 De 
data aceasta, des�i era o as�teptare comună să 
intervină asupra textului după cum considera 
nimerit, Meyerhold a rămas î�n percept�ia 
publicului drept ireverent�ios fat�ă de un 
clasic a cărui operă făcea parte din tezaurul 
nat�ional. Revizorul lui Meyerhold cont�inea 
personaje, scene s�i dialoguri din alte opere ale 
lui Gogol, iar stilul montării refuza să se ralieze 
la interpretarea  tradit�ională, adică aceea a 
unei farse, prezentând o viziune pesimistă 
asupra vanităt�ii publice s�i personale, asupra 
lăcomiei s�i ipocriziei. (Eaton, 1977, p. 10) După 
spectacol, Meyerhold a organizat o dezbatere 
publică la care au asistat Bernard Reich, Lācis 
s�i Benjamin. 

Mai târziu, Lācis va scrie î�n cartea 
sa Revolutionär im Beruf: Berichte über 
proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, 
Benjamin und Piscator (1971) că Meyerhold 

6 Gheorghii Ciulkov descrie react�ia publicului la 
premieră astfel: „Niciodată până atunci s� i după 
nu am mai văzut, î�n aceeas� i sală, deopotrivă as�a o 
opozit�ie implacabilă s� i un entuziasm atât de sălbatic 
venit din partea publicului. Uralele s� i ropotele de 
aplauze furtunoase se î�ntret�eseau cu fluierăturile 
dezaprobatoare s� i huiduielile furioase […].”

a avut câs�tig de cauză î�n fat�a criticilor săi. 
Benjamin, ceva mai atent, notează la scurt 
timp după eveniment, î�ntr-un articol pentru 
Die Literarische Welt, că „acesta este î�nceputul 
sfârs�itului pentru Meyerhold”7.3 Lunacharski î�i 
ia apărarea protejatului său spunând: „Desigur 
că vor continua să fie controverse legate de 
Revizorul lui Meyerhold. Ș� i ce dacă? Șă ne 
certăm!”8.4 Î�n 1928, Reich publică î�n aceeas�i 
revistă un articol despre punctele tari s�i 
slăbiciunile pe care le presupune stilul episodic 
al teatrului lui Meyerhold. Acolo, el constată 
faptul că stilul acesta [episodizat] î�ntruchipează 
deja aspirat�iile de Lunatheater la care visează 
Bertolt Brecht9.5 Î�n acelas�i an, jurnalul teatral 
berlinez Scene publică un eseu scris de Bess-
Brenck Kalischer despre inovat�iile praxis-ului 
teatral al lui Meyerhold. Autorul articolului 
tocmai se î�ntorsese de la Moscova, unde asistase 
la repetit�iile lui Meyerhold pentru spectacolele 
Pădurea, de A. N. Ostrovski s�i Vuiește China!, de 
Tretiakov. 

Prin intermediul acestor articole, dar s�i al 
contactului cu artis�tii sovietici ca Eisenstein 
sau Tretiakov, ambii colaboratori ai lui 
Meyerhold care vizitau des Berlinul, Brecht 
păstrează legătura stabilită init�ial prin Lācis 
cu teatrul lui Meyerhold. Mai mult, Tretiakov 
s�i Eisenstein, pe care î�i cunoas�te personal, au 
fost colaboratori apropiat�i ai lui Meyerhold 
din timpul perioadei î�n care acesta dezvolta 
bio-mecanica. Eisenstein va elabora î�n teoria 
montajului principiile extrase din aplicat�iile 
practice ale „cineficării”, exercit�ii prin 
intermediul cărora Meyerhold a transpus 
scenic, î�n imagini teatrale, reprezentările 
grafice ale lui Callot din ciclul Balli di Sfessania. 
Tretiakov, î�n calitate de dramaturg, î�i oferă lui 
Meyerhold piesele de teatru care î�l ajută să 
pună î�ntr-un context teatral nou acest „limbaj 
al mis�cării”.

Tretiakov s�i Brecht se cunosc î�n Berlin la 
sfârs�itul anilor 1920 s�i devin prieteni apropiat�i. 
7 Articolul era intitulat Der regisseur Meyerhold – in 

Moskau erledigt?, publicat î�n Die Literarische Welt î�n 
luna februarie a anului 1927, Ibid.

8 Ibid.
9 Ibid.
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Tretiakov spune despre Brecht î�ntr-o luare 
de cuvânt a Congresului Uniunii Șcriitorilor 
Șovietici din anul 1934 că î�n prietenia cu acesta 
a trăit sentimentul unei apropieri puternice: 
„(...) i-am tradus opera: am fost de acord cu 
unele lucruri; fat�ă de altele am protestat; dar 
l-am urmat pas cu pas cu cea mai mare atent�ie 
s�i, dacă vret�i, cu iubire. Este exact genul de 
relat�ie, genul de schimb literar, pe care vi-l 
doresc tuturor.”10 

La î�nceputul anului 1930, lui Meyerhold 
i se permite î�n sfârs�it să plece î�n turneu 
î�n Europa de Vest cu trupa teatrului său. 
Acesta părăses�te Moscova la scurt timp 
după premiera spectacolului Baia, regizat 
î�mpreună cu Maiakovski, s�i petrece s�ase 
săptămâni î�n Germania, la Berlin, Breslau s�i 
Köln. Repertoriul trupei constă î�n spectacolele 
Vuiește China!, Revizorul, Pădurea s�i 
Încornoratul mărinimos. La fel ca î�n Moscova s�i 
cum se va î�ntâmpla ulterior s�i la Paris, o parte a 
publicului, î�n special formată din diaspora rusă 
– extrem de numeroasă î�n Berlinul anilor 1930 
(aproximativ 70.000 de cetăt�eni rus�i trăiau î�n 
Berlin la acel moment) – se arată revoltată de 
montarea Revizorului. Brecht, cu sigurant�ă, a 
văzut reprezentat�iile, deoarece î�i ia apărarea î�n 
fat�a criticii conservatoare. (Meyerhold, 2016, 
p. 300) 

Benjamin relatează o anecdotă consemnată 
î�n Versuche über Brecht despre vizita lui 
Meyerhold î�n Germania. Î�ntrebat ce deosebes�te 
actorii din trupa lui s�i actorii germani, acesta 
răspunde: „Două lucruri. Î�n primul rând, actorii 
mei gândesc. Î�n al doilea rând, ei nu gândesc 
la modul ideal, ci cât se poate de concret.” 
(Benjamin, 1998, p. 10) Actorul teatrului 
dialectic este as�adar, atât î�n teatrul brechtian, 
cât s�i î�n sistemul lui Meyerhold, orientat către 
cunoas�tere, iar această cunoas�tere la rândul 
ei determină nu doar cont�inutul, ci s�i ritmul, 
pauzele s�i accentele î�ntregului său joc scenic.

Î�n 1932, cu ocazia premierei filmului 
Kuhle Wampe (Germania, 1932) î�n Uniunea 
Șovietică, film realizat de regizorul Șlatan 
Dudow după scenariul lui Brecht, cei doi 

10 Ibid.

petrec câteva săptămâni la Moscova, la 
invitat�ia lui Tretiakov, care va fi gazda lor. Î�n 
timpul s�ederii la Moscova, Tretiakov scrie un 
articol despre Brecht î�n Literaturnaia gazeta, 
evident�iind faptul că, asemeni lui Meyerhold, 
Brecht î�ncearcă să creeze î�n piesele lui un 
teatru dialectic. (Eaton, 1977)

Cu ocazia următoarei vizite la Moscova, 
pe care Brecht o face î�n compania sot�iei sale 
Helene Weigel î�n luna aprilie a anului 1935, 
Reich consemnează faptul că atunci a auzit 
pentru prima dată termenul de Verfremdung, 
î�n cadrul unei discut�ii despre teatru pe care 
Brecht o avea cu Tretiakov: „(...) discutam 
despre o reprezentat�ie foarte neobis�nuită... 
Eu am făcut referire la un aspect specific 
din spectacol, iar Tretiakov m-a î�ntrerupt 
spunând: da, acesta este un Verfremdung, după 
care a privit complice către Brecht, care a 
aprobat discret. Aceasta a fost prima dată când 
am auzit termenul. Pot presupune că Tretiakov 
a reconceptualizat termenul lui Ș�klovski de 
otchuzhdenie (ostranenie – a defamiliariza, a 
face să pară straniu n.m.).” (Eaton, 1977)

Șemnele sfârs�itului pentru Meyerhold, 
după cum foarte fin observase Benjamin î�n 
1926, î�ncepuseră să devină clare î�n 1933. 
Î�ntâmplător, î�n acelas�i an Brecht părăsise 
Germania nazistă. La o s�edint�ă de partid î�n 
cadrul căreia se pusese î�n discut�ie abaterea lui 
Meyerhold s�i a teatrului său de la principiile 
Revolut�iei, Meyerhold nu arătase semnele 
de căint�ă as�teptate, ci, dimpotrivă, atacase 
Partidul, punând neajunsurile product�iilor sale 
pe seama factorilor externi: „Nu pot reprezenta 
scenic marele progres al reconstruct�iei 
socialiste cu decoruri de mucava. Am nevoie 
de resurse tehnice noi, î�ntr-o clădire nouă. 
Problemele pe care teatrul meu le î�ntâmpină 
sunt pricinuite de dotarea tehnologică 
insuficientă.” (Meyerhold, 2016, p. 310) 

Î�n 1936, campania anti-formalistă capătă 
amploare. Î�n fat�a Consiliului Șuprem al 
Șovietelor, Andrei Jdanov, din postura de î�nalt 
oficial al Partidului Comunist, denunt�ă î�n mod 
oficial formalismul, prin reluarea argumentelor 
lui Lenin î�mpotriva lui Bogdanov cu privire la 
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paradigma artistică adecvată pentru î�ntruparea 
spectrului Revolut�iei11.2 Îmediat după, apar 
două editoriale negative î�n Pravda, unul la 
adresa lui Ș�ostakovici, iar celălalt la adresa 
lui Meyerhold. Î�n articolul referitor la teatrul 
11 Paradigma predilectă a lui Lenin era cea 

a naturalismului, o consecint�ă ce exprima 
conservatorismul său filosofic. Î�n polemica sa cu 
Bogdanov (scriitor de literatură science fiction), Lenin 
distingea î�ntre două forme antagonice ale culturii 
progresive (curioasă aici lipsa oricărei dialectici 
î�ntre cei doi termeni): pe de o parte era forma bună 
(naturalismul), iar de cealaltă parte se situa forma 
rea (simbolismul). Pe termen lung, acest sistem de 
departajare a dus la impunerea realismului socialist 
ca unică formă de activitate creativă progresistă. 
(Clayton, 1993, p. 13)

 Este important să ment�ionăm faptul că, î�n perioada 
stalinistă, idealurile revolut�iei erau constant rescrise, 
î�n funct�ie de interesele lui Ștalin. De altfel, chiar 
scrisoarea lui Lenin adresată PCUȘ î�n cadrul celui  
de-al 13-lea Congres din primăvara anului 1924, î�n 
care acesta critica figurile importante din partid, 
î�n mod special pe Ștalin, despre care spunea că 
„dovedes�te periculoase tendint�e autoritare, este 
intolerant fat�ă de alte opinii s�i agresiv î�n interact�iunile 
private” este denunt�ată de Ștalin î�nsus�i, la î�nceputul 
anilor 1930, când acesta î�s�i î�nlătură tot�i rivalii s�i se 
afirmă ca unic lider al PCUȘ, ca „o fabricat�ie menită 
să submineze unitatea partidului”. As�a cum constată 
istoricul s�i antropologul rus Alexei Yurchak, vocea 
lui Lenin din corpul de scrieri denumit Testamentul 
Politic a fost cenzurată cu eficacitate. Conducerea 
partidului l-a construit pe Lenin ca pe un „obiect 
oarecare de ideologie politică, fără nicio legătură 
cu acel Lenin care a trăit î�n lumea reală. Lenin nu 
î�s�i mai putea edita operele, nu mai putea interveni 
asupra ideilor sale. Acum Politburo-ul era singura 
entitate î�n măsură să dea explicat�ii cu privire la ceea 
ce Lenin „voia de fapt să spună”. Figura lui Lenin avea 
acum un dublu. Lenin cel adevărat era alungat din 
viat�a politică, iar dublul său era Lenin cel canonizat 
î�năuntrul viet�ii politice. Leninismul î�l substituie pe 
Lenin. Î�n fond, avertismentul lui Trot�ki conform 
căruia Lenin riscă să fie transformat î�ntr-o colect�ie de 
citate moarte, scoase din context, care vor fi folosite 
să legitimeze toate deciziile politice ale partidului, 
inclusiv pe cele diametral opuse, capătă amploarea 
unei profet�ii când, î�n 1990, PCUȘ admite public că 
opera lui Lenin a fost î�ntotdeauna distorsionată. De la 
Ștalin la Mihail Gorbaciov, fiecare lider politic a produs 
propria versiune a Leninismului. Î�n spatele acestei 
icoane a dublului-Lenin canonizat s-au ascuns tot�i 
secretarii generali care s-au succedat la conducerea 
Partidului Comunist după moartea sa. (Vezi î�n acest 
sens excelentul articol al lui Alexei Yurchak, Bodies of 
Lenin: The Hidden Science of Communist Sovereignity).

lui Meyerhold, se insinuează faptul că metoda 
sa nu este nimic mai mult decât o „manieră”; 
pentru a o descrie, autorul foloses�te termenul 
de „meyerholdită” (Medvedev s�i Șhriver, 1989, 
p. 448) – un fel de boală contagioasă care î�i 
afectează î�n special pe practicienii de teatru 
lipsit�i de substant�ă. La finalul lunii februarie, 
teatrul lui Michael Cehov, „Al doilea teatru de 
Artă”, este î�nchis. Cu câteva except�ii, regizorii de 
teatru vizat�i au profitat de orice ocazie ca să se 
dezică de „aberat�iile” trecutului s�i să î�s�i exprime 
adeziunea la cauza realismului socialist. 

Meyerhold, î�n schimb, contra-atacă. Departe 
de a-s�i recunoas�te gres�elile, Meyerhold î�s� i 
acuză imitatorii de propagarea „meyerholditei” 
prin aplicarea fără discernământ a mijloacelor 
formale folosite de el, mijloace care, î�n cazul lor, 
sunt minate de lipsa motivat�iilor psihologice 
adecvate. (Meyerhold, 2016, p. 311) Mai mult, 
acesta respinge complet accept�iunea oficială a 
formalismului, as�a cum fusese ea enunt�ată de 
către Jdanov. Șarcasmul său necrut�ător, precum 
s�i î�ndrăzneala de a-s�i sust�ine independent�a 
î�n domeniul creativ, î�ntr-o perioadă î�n care 
auto-deprecierea făcută cu ipocrizie era 
normalizată, nu au rămas fără urmări. 

Î�n luna decembrie a anului 1937, Platon 
Kerjent�ev, secretarul general al Comitetului de 
Ștat al Artelor, a publicat î�n Pravda un articol 
intitulat Un teatru străin (un joc de cuvinte 
bazat pe conceptul de otchuzhdenie/ostranenie 
pe care se fundamenta expresionismul grotesc 
din centrul sistemului lui Meyerhold). Textul 
său condamna î�ntreaga carieră a lui Meyerhold, 
acuzând abaterea sistematică de la realităt�ile 
sovietice, calomniile ostile la adresa stilului 
de viat�ă sovietic s�i distorsionările realităt�ilor 
politice. La final, Kerjent�ev se î�ntreba dacă 
arta sovietică s�i publicul sovietic mai au oare 
cu adevărat nevoie de acest teatru (Meyerhold, 
2016, p. 312). Răspunsul la această î�ntrebare 
vine precis î�n ziua de 8 ianuarie a anului 1938, 
când teatrul lui Meyerhold este î�nchis, imediat 
după reprezentat�ia de la matineu a Revizorului. 

Două luni mai târziu, î�ntreaga Moscovă 
este s�ocată să afle că Ștanislavski l-a invitat pe 
Meyerhold să-i fie asistent la Teatrul Operei. 
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Des�i este tentant să motivăm acest gest ca 
o mărinimoasă dovadă de compasiune, î�n 
spatele deciziei se ascund mai mult�i factori. Î�n 
ultima perioadă a viet�ii, Ștanislavski a î�nceput 
să fie interesat de aspectele fizice ale lucrului 
cu actorul12, aspecte care î�nsă nu au adus o 
schimbare radicală de stil sau vreo diferent�ă 
perceptibilă î�n ceea ce prives�te aspectul 
general al reprezentat�iilor lui. Prezenta acest 
interes mai degrabă din dorint�a de a ajunge 
la î�nt�elegerea totală a proceselor din cadrul 
jocului scenic. 

Un argument important, deseori trecut 
cu vederea, este acela că, î�n ciuda rupturii 
metodologice survenite î�ntre el s�i Meyerhold, 
niciunul dintre ei nu a pus la î�ndoială 
legitimitatea s�i integritatea ideilor care au 

12 Î�n acelas� i timp, î�n perioada finală a carierei lui 
Meyerhold, des� i prezintă un interes crescut 
pentru aspectele motivat�iilor psihologice, iar 
reprezentat�iile au un caracter mai realist, accentul 
continuă să cadă î�n ceea ce prives�te conceperea lor 
pe factorii exteriori ce t�in de ostranenie, de ironie 
meta-textuală. Continuă să se păstreze comentarea 
oblică a personajelor, pentru a obt�ine efectul de 
răsturnare a iluziei dramatice create, fie prin jocul 
actorilor, fie prin folosirea decorurilor, a luminii 
sau a muzicii. De fapt, putem să afirmăm, fără să 
ne hazardăm, că atât Ștanislavski, cât s� i Meyerhold 
î�mprumută fiecare din metoda celuilalt pentru a î�s� i 
desăvârși procesele metodologice.

stat la baza elaborării acestor două sisteme, 
aparent incompatibile. Meyerhold nu a pierdut 
nicio ocazie de a-s�i manifesta dragostea s�i 
î�ndatorarea fat�ă de primul s�i singurul său 
profesor, iar Ștanislavski, cu put�in timp î�nainte 
de moartea sa, care a survenit pe 7 august 
1938, î�i spune asistentului său de la Teatrul 
Operei, Yuri Bahrus�in: „Ai grijă de Meyerhold, 
el este singurul meu mos�tenitor din teatru. Din 
teatrul de aici s�i din teatru î�n general.”(Vstrechi s 
Meyerholdom citat î�n Meyerhold, 2016, p. 313)

La două luni după moartea lui Ștansilavski, 
Meyerhold devenea directorul artistic al Teatrului 
Operei, iar la mai put�in de un an, pe data de 20 
iunie 1939, era arestat, sub acuzat�ia de î�naltă 
trădare. Șot�ia sa, Zinaida Reich, a fost ucisă î�n 
casă de autori necunoscut�i pe data de 14 iulie a 
aceluias�i an. La scurt timp după, apartamentul 
cuplului a fost rechizit�ionat de către NKVD, 
dezmembrat î�n actele cadastrale s�i repartizat 
s�oferului, respectiv secretarei lui Lavrenti Beria, 
s�eful NKVD. Meyerhold a fost executat î�n anul 
1940. 

Î�n anul 1956, cu ocazia reabilitării lui, Îlya 
Ehrenburg cites�te depozit�ia lui Meyerhold din 
fat�a tribunalului î�nchis care l-a condamnat la 
moarte. Acesta denunt�a faptul că mărturiile 
î�n care recunos�tea acuzat�iile absurde care i se 
aduceau – colaborarea cu serviciul de informat�ii 

Mutter Courage und ihre Kinder  
(Mutter Courage şi fiii săi) 1939,  
dramaturg şi regizor Bertolt Brecht 

Celebrul țipăt mut al lui Mutter Courage – 
Helene Weigel, când aude împușcăturile 
care semnalează faptul că Schweizerkass 
a fost executat. 
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t�arist Ohrana s�i cu guvernul Japoniei – au fost 
obt�inute prin tortură s�i cerea ca, î�n momentul 
î�n care î�mprejurările politice se vor arăta mai 
favorabile, această depozit�ie să fie citită copiilor 
lui.

Brecht ajunge din nou la Moscova î�n luna mai 
a anului 1941. Dintre vechii lui prieteni, doar Reich 
î�l mai as�tepta. Tretiakov fusese arestat s�i î�mpus�cat 
î�ntr-un centru de detent�ie din Șiberia. Meyerhold 
– arestat, torturat î�n arest s�i executat î�n acelas�i 
an î�n care Brecht primise s�i vestea că Walter 
Benjamin s-a sinucis după ce a trecut granit�a î�n 
Șpania franchistă, aflând că urma să fie predat 
Gestapo-ului. Lācis fusese arestată s�i ea, iar Brecht 
î�i promite lui Reich că va î�ncerca să intervină pe 
lângă oficialii rus�i î�n vederea obt�inerii eliberării 
ei. Nu s�tia că arestarea lui Reich, care era iminentă 
deja, va surveni la scurt timp după plecarea lui. 

Î�n timpul s�ederii î�n Moscova, se î�nrăutăt�es�te 
starea de sănătate a Margaretei Șteffin, 
colaboratoarea s�i secretara lui Brecht, care î�i 
î�nsot�ea î�n călătoria spre Ștatele Unite pe el s�i pe 
Helene Weigel, sot�ia sa. Brecht pornes�te alături 
de Weigel spre Vladivostok s�i o lasă pe Șteffin î�n 
Moscova, cu sperant�a că aceasta î�s�i va continua 
călătoria când starea de sănătate î�i va permite. Pe 
4 iunie 1941, aflat aproape la capătul călătoriei 
spre Vladivostok, primes�te o telegramă î�n care 
este anunt�at că Margaret „Grette” Șteffin murise. 

La scurt timp după plecarea lui Brecht î�n 
Ștatele Unite, extinderea la scară mondială a 
conflictului dintre puterile Axei s�i Aliat�i trage 
cortina peste cea mai vibrantă perioadă a teatrului 
european din secolul al XX-lea. 
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Abstract: The article aims to investigate a model of good 
practices in the field of higher education focused on street 
arts and implicitly on street theatre at European level, 
using as a case study the Formation supérieure d’art en 
espace public (FAI-AR) - a French formal school of artistic 
training dedicated to creation in the public space. In an 
attempt to identify a methodology for street arts that 
could be taught formally, we have looked at what such 
schools that already exist in Europe in search of a possible 
curriculum for street arts or street theatre. Our research 
has led us to the French cultural space where in fact the 
only such school exists in Europe, namely the Formation 
supérieure d’art en espace public (FAI-AR), born from 
the street arts movement that developed in France in the 
1970s and founded in 2004 in Marseille by the well-known French director Michel 
Crespin, whose name is linked to other institutions emblematic for the history of 
street arts. FAI-AR offers four cycles or study programs with variable durations 
and is addressed to professional artists and technicians who want to develop 
their skills in street arts within several professional categories - playwrights, 
directors, choreographers, visual artists, set designers, performers, actors, 
dancers, graffiti artists, circus artists, musicians, storytellers, puppeteers, urban 
professionals, architects, urban planners, designers, landscapers, geographers 
or project „accompanists”, cultural mediators, managers, producers, 
administrators, decorators, stage managers, technicians etc. The four vocational 
training programs that the school offers free of charge, with the help of subsidy 
programs from the French state, are: higher education (formation supérieure); 
continuous training (formation continue); online MOOC courses (massive open 
online courses); and research internships (salons de recherche).

Keywords: FAI-AR, street art, street theatre, higher education, ongoing 
training, MOOC – massive open online courses .
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Abordând problematica tehnicii actorului 
î�n teatrul de stradă trebuie î�n primul rând să 
ment�ionăm că, având î�n vedere diversitatea 
de genuri î�n artele străzii, tehnicile specifice 
acestui tip de reprezentat�ie î�n spat�iul public 
trebuie considerate î�n ansamblul mai larg al 
artelor străzii. Ment�ionăm deopotrivă că, î�n 
majoritatea t�ărilor europene, actorii teatrului 
de stradă provin din zona educat�iei formale 
pentru teatrul dramatic sau din zona artelor 
circului, tehnicile specifice pentru teatrul 
de stradă dobândindu-le î�n lucrul efectiv cu 
trupele stradale î�n interiorul cărora activează. 
Î�n spat�iul european există o singură s�coală 
formală dedicată artelor străzii, î�n Frant�a, 
care se remarcă din acest punct de vedere 
ca un pionier î�n recunoas�terea artelor 
stradale s�i a artis�tilor care activează î�n acest 
domeniu ca profesionis�ti cu drepturi depline 
î�n diferitele arte ale străzii. Fiind vorba de o 
s�coală formală, î�nfiint�ată special cu acest scop 
– de profesionalizare a artistului stradal, am 
considerat util a ne opri s�i a detalia structura 
acestei s�coli – FAI-AR: Formation supérieure 
d’art en espace public (Programul avansat de 
î�nvăt�are itinerantă pentru arte de stradă) ca 
exemplu de bune practici.

FAÎ-AR este o s�coală formală de pregătire 
artistică dedicată creat�iei î�n spat�iul public, 
născută din mis�carea artistică a artelor străzii 
care s-a dezvoltat î�n Frant�a î�ncepând cu anii 

1970, s�i î�nfiint�ată î�n anul 2004, la Marsilia, de 
bine-cunoscutul regizor francez Michel Crespin, 
de numele căruia se leagă s�i alte institut�ii s�i 
creat�ii emblematice pentru istoria artelor străzii 
– fondator al asociat�iei Lieux publics (Centru 
nat�ional de creat�ie î�n artele străzii, Marsilia, 
1982), fondator al Festival International de 
Théâtre de Rue d’Aurillac (1986), init�iator al 
Cité des arts de la rue Marseille (1995), membru 
fondator al Federat�iei Nat�ionale pentru Artele 
Ștrăzii din Frant�a (Fédération Nationale des Arts 
de la Rue, 1997). 

FAÎ-AR, des�i este recunoscută î�n Frant�a 
ca s�coală formală de educat�ie î�n artele 
străzii, se prezintă s�i ca un laborator pentru 
cercetare s�i inovare, î�nt�elegând dificultatea 
de subsumare a artelor străzii unor categorii 
rigide s�i asumându-s�i absent�a unei definit�ii 
predeterminate a ceea ce sunt sau ar trebui 
să fie artele stradale. As�a cum declară actualul 
director al FAÎ-AR, Jean-Șébastien Șteil, „aceasta 
nu este nicio academie, niciun conservator: 
nu predă subiecte gravate î�n marmură, dar 
transmite instrumente, tehnici, cunos�tint�e 
dobândite de-a lungul practicii propriu-zise de 
către artis�tii î�ns�is�i î�n cercetarea lor. Nu impune 
forme estetice s�i nu formează.”1 

FAÎ-AR oferă patru cicluri de studii cu durate 
variabile, î�n funct�ie de tipul de program, s�i se 
adresează artis�tilor s�i tehnicienilor profesionis�ti 
care doresc să-s�i dezvolte abilităt�ile î�n artele 
străzii din următoarele categorii profesionale:

 • creatori: dramaturgi, regizori, coregrafi, 
artis�ti vizuali, scenografi etc.

 • interpreţi: actori, dansatori, artis�ti graffiti, 
artis�ti de circ, muzicieni, povestitori, 
păpus�ari etc.

 • profesionişti urbani: arhitect�i, urbanis�ti, 
designeri, peisagis�ti, geografi etc.

 • „acompaniatori” de proiect (accom-
pagnateurs de projets): mediatori cul-  
turali, manageri, producători, adminis-
tratori, decoratori, manageri de scenă, 
tehnicieni etc.

1 Jean-Șébastien Șteil, Cuvântul Directorului pe pagina 
oficială FAÎ-AR (traducerea noastră), https://www.
faiar.org/editos/ (accesat 12.01.2020)
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Cele patru programe de formare 
profesională pe care s�coala le oferă inclusiv 
gratuit, prin subvent�ie din partea statului 
francez, sunt:

A. Învăţământ superior (formation 
supérieure)

B. Formare continuă (formation 
continue)

C. Cursuri online MOOC (massive 
open online courses) 

D  Stagii de cercetare (salons de 
recherche)

A. Programul de învăţământ superior 
(formation supérieure) din cadrul FAÎ-AR a 
devenit operat�ional î�n 2007 (la trei ani după 
î�nfiint�area FAÎ-AR) s�i are o durată de 22 de 
luni (echivalentă unui program de masterat î�n 
România), la sfârs�itul programului absolvent�ii 
având statutul profesional de autor-realizator 
de proiecte artistice în spaţiul public (auteur-
réalisateur de projets artistiques en espace 
public). Încluderea î�n nomenclatorul de 
meserii a artis�tilor stradali, inclusiv prin astfel 
de programe formale de studii, protejează 
această categorie profesională atât î�n relat�ia cu 
autorităt�ile statului, cât s�i contractual, î�n mediul 
privat, din acest statut rezultând o serie de 
drepturi de muncă absolut normale î�ntr-un stat 
civilizat. Din acest punct de vedere, s�i nu doar 
î�n cazul artis�tilor stradali, Frant�a are un cadru 
legislativ î�n domeniul muncii extrem de riguros 
detaliat.

Programul se derulează î�n parteneriat cu 
Universitatea Aix-Marseille, astfel î�ncât diploma 
de absolvire este validată corespunzător, ca 
fiind una de masterat î�n Creat�ie scenică pentru 
spat�ii publice (E� critures scéniques en espace 
public). Planul de î�nvăt�ământ include discipline 
teoretice, ateliere practice î�n domeniul artistic 
s�i tehnic, cercetare, experimentare s�i creat�ie 
artistică propriu-zisă. Modulele au loc î�n Frant�a 
s�i î�n străinătate (î�n Europa s�i î�n t�ările francofone 
din zona Mării Mediterane) s�i urmăresc 
dobândirea de abilităt�i pentru realizarea unui 
proiect artistic î�n calitate de autor s�i/sau director 
artistic. La finalul studiilor, absolvent�ii prezintă 

un proiect de diplomă – creat�ie personală 
care să demonstreze atât o estetică personală, 
cât s�i liniile de cercetare artistică asumate. 
Proiectele finale sunt prezentate public î�n 
cadrul unui eveniment intitulat Panorama des 
chantiers la care participă inclusiv critici de 
artă s�i producători de evenimente, fiind nu doar 
un examen de absolvire, dar s�i o oportunitate 
pentru deschiderea unor perspective de 
product�ie s�i diseminare a lucrărilor.

Examenul de admitere la programul de 
î�nvăt�ământ superior din cadrul FAÎ-AR are loc 
o dată la doi ani, î�ntre septembrie s�i februarie, 
astfel î�ncât resursele s�colii sunt dedicate 
exclusiv promot�iei aflate î�n curs. Șunt două 
probe de admitere pe care candidat�ii trebuie să 
le treacă: depunerea dosarului de candidatură 
(septembrie), preselect�ie pe baza dosarului 
(ianuarie), interviu s�i probă practică/audit�ie 
(februarie). Condit�iile de î�nscriere presupun 
existent�a unei diplome de licent�ă î�ntr-un 
domeniu artistic sau tehnic, o experient�ă 
dovedită î�n creat�ia artistică s�i un nivel minim 
B2 de utilizare a limbii franceze. De asemenea, 
fiind un program cu frecvent�ă, este necesar ca 
student�ii să aibă o disponibilitate completă î�n 
perioadele de predare.

Cont�inutul pedagogic propriu-zis poate 
fi grupat î�n 6 categorii principale: cursuri 
teoretice; cursuri practice; cercetare s�i creat�ie; 
module de profesionalizare; organizare s�i 
evaluare educat�ională; cercetare s�i disertat�ie 
finală. Anumite module sunt dezvoltate s�i 
realizate î�n parteneriat cu alte structuri de 
formare profesională sau culturale, cum ar fi 
Universitatea Aix-Marseille sau Universitatea 
Nat�ională de Arhitectură din Nantes, 
Asociat�ia de artă stradală Derrière le Hublot 
din Capdenac sau La Chartreuse – Centrul 
Nat�ional pentru Șcriere Dramatică (Centre 
national des écritures du spectacle), acesta 
din urmă fiind unul dintre cele mai importante 
centre europene pentru rezident�e de creat�ie î�n 
artele spectacolului, aflându-se î�ntr-o strânsă 
colaborare cu celebrul Festival d’Avignon.

Î�ncepând cu anul 2015, programul de 
î�nvăt�ământ superior din cadrul FAÎ-AR 
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este coordonat pe durata celor doi ani de 
studii de un nume emblematic î�n artele 
străzii. Descoperim astfel promot�ia François 
Delarozière (2015-2017), coordonată de 
bine-cunoscutul director artistic al companiei 
de artă stradală La Machine, specializată î�n 
producerea de mas�inării s�i structuri gigantice, 
precum Les Machines de l’Île rămase î�n expozit�ie 
permanentă din 2007 î�n fostul s�antier naval din 
Nantes, reinventat î�n ultimele decenii ca centru 
cultural s�i de creat�ie artistică, inclusiv stradală. 
Promot�ia Hervée De Lafond (2017-2019) a 
avut 14 absolvent�i, sub coordonarea actrit�ei 
s�i regizoarei Hervée De Lafond, fondatoarea 
Théâtre de l’Unité, companie franceză de teatru 
de stradal considerată a fi pionieră a genului, 
î�nfiint�ată la Audincourt î�n 1968. Promot�ia 
Nathalie Pernette (2019-2021) are î�n prezent 
14 student�i s�i se află sub coordonarea celebrei 
dansatoare s�i coregrafe franceze, fondatoarea 
companiei Pernette.

B. Programul de formare continuă 
(formation continue) oferă stagii scurte de 
pregătire pentru profesionis�tii care doresc 
să-s�i consolideze abilităt�ile s�i să î�nvet�e noi 
instrumente artistice, estetice, metodologice 
sau tehnice î�n artele străzii. Î�n 2020, de pildă, 
FAÎ-AR oferă cinci stagii recurente de formare 
continuă, cu expert�i sau artis�ti consacrat�i î�n 
artele străzii, s�i î�n parteneriat cu alte structuri 
culturale sau de formare î�n domeniu. 

De la idee la machetă (De l’idée à la 
maquette) este unul dintre aceste stagii de 
formare continuă, orientat spre dobândirea de 
abilităt�i î�n domeniul proiectării s�i fabricării de 
obiecte mecanice s�i echipamente sau structuri 
scenografice pentru artele străzii. Ștagiul 
oferă participant�ilor instrumentele necesare 
pentru planificarea etapelor, de la definirea 
obiectului până la fabricarea acestuia, luând î�n 
calcul caracteristicile specifice ale proiectelor 
participant�ilor (disciplină, format, durabilitate, 
materiale, mecanisme, ecartament etc.). Șe pune 
accent pe important�a machetei ca instrument 
de modelare, ceea ce face posibilă verificarea 
ipotezelor î�n vederea producerii unei piese 
fiabile. 

Obiectivele pedagogice ale stagiului 
vizează abilitatea cursant�ilor de a proiecta un 
obiect scenografic dintr-un set de specificat�ii 
artistice, de a î�nt�elege nevoile unui proiect s�i 
a adapta diverse solut�ii tehnice s�i operat�ionale 
î�n construct�ia propriu-zisă, de a planifica s�i 
implementa proiectul, cât s�i de a exersa s�i 
articula diferite etape tehnice de construct�ie 
î�n lemn, metal, vopsea, mecanică, lumini etc. 
Cursul are o durată de 8 zile (56 de ore) s�i costă 
2000 euro, putând fi finant�at de nenumăratele 
organisme financiare franceze de sprijin 
pentru sectorul cultural, precum Assurance 
formation des activités du spectacle (A.F.D.A.Ș.), 
Uniformation, Pôle emploi, Plan de formation 
employeur etc.

Tehnica actorului în spaţiul public (En-
Jeu majeur) este un stagiu de 10 zile (70 de ore) 
adresat artiştilor stradali – actori, dansatori, 
artis�ti de circ, performeri, plasticieni, muzicieni 
etc. Dezvoltat î�n parteneriat cu compania 
de arte stradale La Réplique s�i Biennale 
des écritures du réel, stagiul î�s� i propune să 
abordeze actul teatral din diferite unghiuri de 
reflect�ie s�i act�iune: corp, mis�care, spat�iu, voce 
s�i improvizat�ie. 

Obiectivele pedagogice ale stagiului 
presupun: identificarea tehnicilor actorices�ti 
necesare pentru spectacolul de stradă; 
abordarea spat�iului ca un instrument s�i un 
punct de sprijin pentru actor; modalităt�i 
de adaptare a prezent�ei la condit�iile de joc 
s�i dezvoltarea resurselor de improvizat�ie; 
experimentarea unor diferite formule de 
adresare către public; capacitatea de a sust�ine 
un text dramatic, ancorat î�n realitatea străzii; 
capacitatea de adaptare la o propunere 
artistică in situ. La fel ca î�n cazul stagiului 
dedicat realizării de machete pentru teatrul de 
stradă, costurile de participare pot fi acoperite 
direct de participant�i sau prin intermediul 
unui număr important de organisme financiare 
franceze de sprijin pentru sectorul cultural s�i 
industriile creative, î�n special A.F.D.A.Ș.

Apă, Aer, Foc – Iniţiere în efecte speciale 
(L’eau, l’air, le feu, initiation aux effets spéciaux) 
este un alt stagiu de instruire î�n efecte speciale 
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pentru spectacole live, publicitate s�i cinema, 
condus de profesionis�ti specializat�i î�n domeniu. 
Ștagiul durează 8 zile (56 de ore) s�i presupune 
î�nsus�irea unor diverse tehnici pentru 
stăpânirea acestor instrumente aflate î�n slujba 
artis�tilor, fiind gândit î�n jurul elementelor 
primordiale pentru spat�iile deschise – apă, 
aer, foc. Cursul acoperă funct�iile scenografice 
ale efectelor speciale, diverse aspecte legate 
de reglementări legale, sigurant�ă, metodologie 
de product�ie s�i realizare practică a unei scene 
grandioase cu efecte speciale. 

Obiectivele pedagogice specifice ale stagiului 
includ: descoperirea unei mari varietăt�i de 
efecte î�n diferite registre s�i defalcarea tehnicilor 
s�i procedurilor de implementare; elaborarea 
de proceduri tehnice complexe de simulare a 
fenomenelor climatice, catastrofale s�i a unor 
diferite efecte reale sau fictive; implementarea 
efectelor bazate pe diferite principii (proiect�ie, 
pulverizare, explozie, vibrat�ie, mis�care, cădere 
etc.) î�n raport cu dimensiunea (plan, perspectivă 
s�i profunzime); cons�tientizarea riscurilor, 
reglementărilor s�i procedurilor de securitate; 
crearea unei „scene-catastrofă” independent s�i 
î�n sigurant�ă.

Oraşul în trei dimensiuni – Dans vertical 
în spaţiul public (La ville en trois dimensions 
– Danse verticale en espace public) este cel  
de-al patrulea stagiu dezvoltat î�n parteneriat 
cu Centrul Nat�ional pentru Artele Circului 
s�i Pôle de danse vertical s�i are ca obiectiv 
explorarea potent�ialului dansului vertical oferit 
de arhitectură. Înversarea relat�iei cu planul 
orizontal constituie o transgresiune a normelor 
administrative, fizice s�i de utilizare a spat�iului, 
care deschide noi posibilităt�i s�i introduce o nouă 
dimensiune de explorare s�i proiect�ie imaginară 
– dansul vertical. Ștagiul î�ncepe cu lucrul la 
sol, î�n studio, pentru dezvoltarea unei relat�ii 
orizontale cons�tiente, s�i continuă pe un perete 
de căt�ărare interior pentru a pregăti ies�irea î�n 
spat�iile verticale ale oras�ului. 

Obiective pedagogice specifice ale 
stagiului includ: î�nt�elegerea conceptelor 
de bază la sol ca referint�e la răsturnarea pe 
perete; dezvoltarea unei relat�ii vizuale cu 

arhitectura, „citirea” clădirilor s� i a peisajului 
urban; extinderea experient�ei fizice s� i 
folosirea arhitecturii oras�ului ca o sală de 
gimnastică; conectarea mai multor spat�ii 
î�ntr-o imagine de ansamblu tridimensională; 
integrarea geometriei locului î�n scrierea 
coregrafică s� i dramaturgie; familiarizarea 
cu materialele, echipamentele s� i tehnicile 
specifice dansului vertical. Ștagiul durează 5 
zile (35 de ore), costă 925 euro s� i se adresează 
artis�tilor stradali care vor să î�s� i perfect�ioneze 
tehnicile de dans vertical sau care doresc să 
includă astfel de momente î�n reprezentat�iile 
lor (teatru stradal, circ, dans, parkour etc.)

Tehnici de producţie în spaţiul public 
(Production technique en espace public) este un 
stagiu de 10 zile (70 de ore) destinat pregătirii 
regizorilor artistici, regizorilor tehnici, 
managerilor s�i producătorilor de evenimente de 
stradă, coordonatorilor de programe î�n spat�iul 
urban, vizând dobândirea unei metodologii 
transversale pentru implementarea proiectelor 
artistice î�n spat�iul public. Șpat�iile publice 
sunt rareori configurate pentru a găzdui un 
spectacol, o instalat�ie sau un eveniment major, 
astfel î�ncât implementarea proiectelor artistice 
presupun o serie de constrângeri tehnice, de 
reglementări legale sau de securitate, impunând 
deci aplicarea unei metodologii particulare, 
specifică fiecărei situat�ii. Varietatea de factori 
s�i interlocutori ce trebuie luat�i î�n considerare 
î�n product�ia unui eveniment stradal necesită 
o abordare transversală, tradusă î�n această 
instruire prin intervent�iile profesionis�tilor s�i 
managerilor tehnici cu diferite expertize: de 
la proiectare, la managementul tehnic s�i de 
product�ie, la managementul pirotehnicelor sau 
al structurilor la î�nălt�ime etc. 

Destinat managerilor tehnici s�i 
coordonatorilor de proiecte s�i evenimente 
î�n spat�iul public, acest stagiu are mai multe 
module care acoperă toate etapele product�iei 
tehnice a unui eveniment î�n aer liber, de la 
proiect la punerea î�n aplicare. Obiectivele 
pedagogice specifice includ planificarea 
etapelor implementării unui proiect artistic 
sau evenimente î�n spat�iul public; î�nt�elegerea 
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rolului s�i a responsabilităt�ilor managerului 
tehnic; articularea precisă a diferitelor 
aptitudini s�i meserii necesare pentru realizarea 
unui proiect; mobilizarea instrumentelor de 
analiză s�i adaptarea metodelor de lucru la o 
mare varietate de situat�ii. Ștagiul costă 1700 
euro având aceleas�i posibilităt�i de subvent�ie 
garantate de legislat�ia franceză s�i este sust�inut 
de o echipă de profesionis�ti specializat�i î�n 
implementarea proiectelor artistice î�n spat�iul 
public: directori tehnici, directori de product�ie, 
administratori, programatori, profesionis�ti î�n 
securitate s�i sigurant�ă.

Toate stagiile de pregătire din cadrul  
FAÎ-AR sunt certificate profesional s�i eligibile 
a fi subvent�ionate prin sistemul de Stages 
conventionnés collectifs AFDAS – un specific 
al legii franceze care permite profesioniştilor 
î�n artele creative nu doar perfect�ionarea 
continuă, dar s�i subvent�ionarea acestor stagii, 
î�n condit�ii de eligibilitate. Pe lângă aceste cinci 
stagii anuale recurente, FAÎ-AR oferă de la an 
la an s�i stagii unice precum: Roluri de animale. 
Animalitatea s�i mobilitatea corpurilor î�n 
spat�iul public (La part animale. Animalité et 
mobilité des corps en espace public); Fict�iuni 
digitale. Laborator de cercetare artistică 
(Fictions numériques. Laboratoire de recherche 
artistique); Narat�iuni sonore î�n spat�iul public. 
Șurprinde, mărturises�te, creează cu sunet î�n 
aer liber (E� crire avec le son en espace public. 
Saisir, témoigner, créer avec le son en extérieur), 
Narat�iuni video î�n spat�iul public. Șurprinde, 
mărturises�te, creează cu imaginea î�n aer liber 
(E� crire avec la vidéo en espace public. Saisir, 
témoigner, créer avec l’image en extérieur).

C. Programul MOOC Create in Public 
Space (massive open online courses) este un 
curs digital, gratuit, bilingv (franceză-engleză) 
s�i interactiv destinat creat�iei î�n spat�iul public, 
cu o durată de patru săptămâni. Cursul cont�ine 
informat�ii despre diferite lucrări de artă 
concepute pentru spat�iul public, felul î�n care 
acestea interact�ionează cu spat�iile î�n care 
se află s�i caracteristicile specifice ale scrierii 
pentru spat�ii publice s�i relat�ia cu publicul î�n 
acest context. Programul de cursuri online 

MOOC Create in Public Space este adresat 
comunităt�ii de artis�ti, student�i î�n domeniul 
arte, arhitectură sau urbanism, producători 
de evenimente culturale, oficiali s�i personal 
care lucrează î�n diverse comunităt�i, public de 
festival etc. Aceste cursuri online se adresează 
oricărei persoane care dores�te să creeze sau să 
î�nvet�e mai multe despre arta î�n spat�iul public, 
neexistând condit�ii prealabile de participare.

Cursul are 12 ore de cont�inut, structurate 
astfel:

Șăptămâna 1: Întroducere î�n estetică, 
istorie s�i institut�ii
Șăptămâna 2: Probleme dramaturgice 
specifice
Șăptămâna 3: Șcenografie s�i metodologii 
de scriere in situ 
Șăptămâna 4: Î�nt�elegerea problemelor 
legate de relat�ia cu publicul
Metodologic, cont�inutul este î�mpărt�it î�n 

sesiuni de î�nvăt�are cu o durată de trei ore pe 
săptămână, defalcate astfel: aproximativ 15 
lect�ii, sub formă de videoclipuri scurte de 3 
minute; până la 10 interviuri suplimentare 
cu artis�ti s�i profesionis�ti europeni; diverse 
activităt�i educat�ionale, chestionare s�i exercit�ii 
practice, pentru testarea î�nt�elegerii s�i punerea 
î�n practică a cunos�tint�elor.

Î�n fiecare săptămână, cursant�ii pot trece 
mai departe la următorul modul, completând o 
serie de evaluări, inclusiv o serie de misiuni sau 
activităt�i propriu-zise î�n spat�iul public asupra 
cărora ceilalt�i participant�i pot comenta sau 
oferi feedback pe forumul digital al cursului. 
Îdeea este să mergi s�i să î�ncerci câteva dintre 
conceptele pe care le-ai î�nvăt�at – î�n spat�iul 
public! La finalul celor 4 săptămâni de curs 
online, cursant�ii primesc un certificat de 
absolvire a programului MOOC Create in Public 
Space.

Programul MOOC de cursuri online s-a 
desfăs�urat pentru prima dată î�n decembrie 
2019, iar următoarea edit�ie este programată 
pentru primăvara anului 2021, produs de  
FAÎ-AR ca parte a ret�elei ÎN ȘÎTU s�i î�n colaborare 
cu ARTCENA.
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D. Programul de stagii de cercetare (salons 
de recherche) din cadrul FAÎ-AR presupune o 
serie de î�ntâlniri tematice pe teme legate de arta 
urbană, stradală s�i reunes�te artis�ti, profesionis�ti 
s�i intelectuali cu interese de cercetare s�i practice 
î�n domeniu. Aceste stagii de cercetare sunt cel 
mai adesea asociate unor festivaluri de artă 
stradală, folosind prilejul acestor evenimente ce 
reunesc deja profesionis�ti î�n artele străzii, pentru 
a explora tehnici, cunos�tint�e s�i experient�e î�n 
aceste domenii.

Î�n cadrul programului de stagii de 
cercetare se organizează inclusiv workshopuri 
introductive despre o practică specifică, 
găzduite deopotrivă de diferite festivaluri 
î�ntre iunie s�i septembrie s�i adresându-se 
artis�tilor din toate disciplinele, care doresc să 
experimenteze instrumentele dezvoltate de un 
anumit „maestru” î�n domeniul său de referint�ă.

Cele patru forme de educat�ie s�i formare 
din cadrul FAÎ-AR se desfăs�oară sub deviza 

COMPOSER (AVEC) L’ESPACE PUBLIC, abordând 
creat�ia ca parte din spat�iul public, î�mpreună cu 
spat�iul public, fie că e vorba de zone urbane, 
rurale, de coastă, muntoase sau des�ertice. 
Șpat�iile publice sunt considerate a fi centrale 
î�n actul creativ, având fiecare propriile utilizări, 
caracteristici s�i proiect�ii. Una din tehnicile 
artistice pe care FAÎ-AR le predă as�adar 
este deschiderea câmpului de observare, 
î�nt�elegere s�i practică pentru a include 
specificul spat�iilor î�n compozit�ia lucrărilor s�i 
exploatarea potent�ialul lor de reprezentare. 
FAÎ-AR dezvoltă o pedagogie bazată pe 
î�ntâlnirea practicilor s�i a teritoriilor, procesul 
de î�nvăt�are având loc î�n condit�ii de imersiune, 
prin î�mpărtăs�irea cunos�tint�elor s�i a tehnicilor 
de către practicieni consacrat�i. FAÎ-AR pune 
î�n discut�ie evolut�iile tehnice s�i estetice s�i le 
integrează î�ntr-un program educat�ional cu o 
perspectivă dată. 

Jean-Sébastien Steil, actualul director al 
FAÎ-AR, scria astfel despre absolvent�ii s�colii: 
„Fos�tii ucenici din FAÎ-AR sust�in cu tărie că au 
făcut FAI-AR («fait la FAI-AR»). Este semnul 
unui parcurs, semnul apartenent�ei la un grup, 
la o promot�ie, dovada curajului, a depăs�irii 
de sine, a eforturilor s�i a respectului fat�ă de 
ceilalt�i cu care au î�mpărtăs�it cele 22 de luni 
de curs. Ei au făcut FAI-AR pentru ei î�ns�is�i, 
pentru a se cunoas�te ca artis�ti, pentru a-s�i 
pregăti intrarea î�n profesie, pentru multiplele 
î�ntâlniri cu profesionis�tii care au creat această 
pregătire. Fiecare dintre ei a contribuit, de 
asemenea, la facerea FAI-AR, ajutând să o 
modeleze, să o construiască, să î�i definească 
culoarea de la o promot�ie la alta. Fiecare 
ucenic este ales pentru unicitatea sa, abilităt�ile 
sale, sinceritatea s�i puterea a ceea ce are de 
spus lumii. Tot�i vor să se descopere ca artis�ti 
s�i să î�nvet�e specificul creat�iei contemporane 
î�n spat�iul public. Vor să scrie pentru stradă, să 
devină autori ai spat�iului public.”21 

2 Jean-Șébastien Șteil, Cuvântul Directorului pe pagina oficială FAÎ-AR (traducerea noastră), https://www.faiar.org/
editos/ (accesat 12.01.2020)
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Conform studiului31 coordonat de Yohann 
Floch (HorsLesMurs, Frant�a), pentru 
Parlamentul European, la nivelul anului 
2007, î�n afară de FAÎ-AR, î�n Europa nu existau 
programe speciale de formare pentru artis�ti 
stradali. Ment�ionăm că nici la nivelul anului 
2020, î�n afară de FAÎR-AR î�n Frant�a s�i un 
program de Masterat î�n artele străzii î�nfiint�at 
î�n 2017 î�n Olanda (Performing Public Space 
MA, î�n cadrul Fontys University of Applied 
Șciences, Eindhoven), la nivel european nu 
există programe formale de educat�ie î�n artele 
străzii, artis�tii din aceste domenii provenind 
de obicei din zona programelor de formare 
î�n teatru sau circ, transmiterea de cunos�tint�e 
specifice realizându-se î�n general î�n mod 
informal î�n cadrul companiilor propriu-zise, 
î�n turnee sau î�n diverse programe de tipul 
rezident�elor de creat�ie. 

3 Street Artists in Europe, Ștudiul PE 375.307, 
Parlamentul European, Bruxelles, 2007

Îdentificarea elementelor specifice î�n 
educat�ia formală a profesionis�tilor artelor 
străzii, cât s�i structurarea transmiterii 
competent�elor î�n acest sector artistic 
reprezintă preocupări active la nivelul 
comunităt�ii, iar nenumăratele î�ntâlniri ale 
asociat�iilor s�i federat�iilor pe aceste teme, sub 
formă de conferint�e, laboratoare, seminarii o 
dovedesc pe deplin. Prezent�a unor programe 
formale de î�nvăt�ământ superior dedicate 
exclusiv acestui domeniu î�nsă rămân î�n 
as�teptare la nivel european. Dificultatea sau 
reticent�a institut�ională legată de un posibil 
program dedicat artelor străzii, respectiv 
teatrului de stradă poate fi regăsită probabil 
î�n î�nsăs�i natura eclectică a acestor arte s�i î�n 
caracterul lor intrinsec dinamic, transformativ 
atât î�n formă, cât s�i î�n cont�inut. Am considerat 
util să prezentăm modelul francez al FAÎ-AR ca 
exemplu de bune practici î�n spat�iul cultural s�i 
de educat�ie formală a actorului.

Morgane Audouin, apprentie de la FAÎ-AR, 
lors du Panorama des chantiers 2019 © Augustin le Gall 

https://mk0gomet3vhlwol4683.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/04/panorama-chantier-art-
espace-public-faiar.jpg
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Les apprentis de la promo 2017-2019 
de la FAI-AR Marseille, formation 
supérieur d`art en espace public, 

présentment leur travail aujourd`hui aá 
la #citedesartsdelarue et á Port-Saint-

Louis (17 apr. 2019)
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Studii de Vorbire scenică
Principiile corectării defectelor de pronunţie  

în vorbirea scenică
Studiu de caz: Sigmatismul

Ioana Octavia VISALON
Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi, România
ioana.visalon@ugal.ro

Abstract: The accessible and fun diction exercises, which 
have long entered the theatrical practice, have become, 
through the sometimes indiscriminate use, a double-edged 
instrument. Effective correction of pronunciation defects 
in adulthood is a complex process in which it is essential 
to adhere to principles resulting from the corroboration 
of the latest information in areas such as speech therapy, 
defectology, phonetics and cognitive sciences. The operation 
of these principles is demonstrated below in the case of 
sigmatism, a very common category of pronunciation 
deficiencies. The plan for correcting the s consonant is 
presented in detail and the work methods for correcting 
the ș, z, ț, j, tʃ͡ (ci, ce) and d͡ʒ (gi, ge) consonants are briefly 
presented.

Keywords: stage speech, diction exercises, pronunciation, muscular dissociation, 
Romanian sibilant consonants, dyslalia.

Corectarea defectelor de pronunt�ie la 
vârstă adultă este un proces dificil, de lungă 
durată s�i implică o etapizare care să respecte 
nevoile de î�nvăt�are specifice ale studentului. 
Vorbirea se î�nvat�ă î�n prima copilărie (2-4 ani) 
s�i presupune folosirea frecventă s�i automatizată 
a unor conexiuni cerebrale care devin î�n timp 
foarte puternice. A corecta pronunt�ia unui sunet 
presupune a î�nlocui (part�ial sau total) setul de 
mis�cări pe care aparatul fonoarticulator le face 
pentru producerea acelui sunet cu un alt set de 
mis�cări potrivite sunetului corect. Șeturile de 
mis�cări corespunzătoare pronunt�iei sunetului 
gres�it sunt comandate de circuite neurale foarte 
vechi s�i puternice (formate î�n prima copilărie 

s�i folosite zilnic de atunci) pe care trebuie să le 
î�nlocuim cu noi circuite neurale care să comande 
noile seturi de mis�cări ce vor produce sunetul 
corect. Plasticitatea creierului face posibil 
acest proces, dacă noile circuite sunt folosite 
mai des decât cele vechi. Ștudiile clinice (Cech 
s�i Martin, 2012) au arătat că creierul uman 
s�terge î�n timp circuitele neurale nefolosite s�i le 
păstrează pe cele des folosite. As�adar, corectarea 
pronunt�iei sunetului este posibilă cu respectarea 
următoarelor condit�ii:
1. Diagnoza corectă a dislaliei (defectului de 

pronunt�ie).
2. Conceperea unui program personalizat de 

exercit�ii î�n funct�ie de rezultatul diagnozei. 
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3. Lucrul cu profesorul de vorbire scenică 
folosind exercit�ii care urmăresc 
deprinderea noilor mis�cări ale aparatului 
fonoarticulator concomitent cu 
dezvoltarea capacităt�ii de discriminare 
auditivă a sunetului corect fat�ă de cel 
gres� it. Exercit�iile trebuie să fie adaptate 
atât tipului de dislalie, cât s� i capacităt�ii 
de î�nvăt�are a studentului s� i trebuie să 
aibă o dezvoltare graduală, de la simplu la 
complex, urmărind progresul cu pas� i mici. 

4. După ce studentul reus�es�te î�n exercit�ii 
pronunt�area corectă a sunetului, 
introducerea treptată în vorbirea 
curentă a sunetului corect. Această 
etapă este esent�ială pentru consolidarea 
corectării pentru că doar prin repetare 
frecventă noile circuite neurale devin 
puternice s� i ajung să le î�nlocuiască pe cele 
corespunzătoare sunetului gres� it.

5. Monitorizarea introducerii sunetului 
corect î�n vorbirea scenică. Utilizarea 
de exercit�ii de î�ncălzire personalizate 
î�naintea repetit�iilor.
Cunoscut sub numele popular de pelticeală, 

sigmatismul este unul dintre cele mai frecvente 
s�i deranjante defecte de pronunţie î�ntâlnite î�n 
limba română. Șigmatismul este o dislalie care 
afectează siflantele, respectiv consoanele: s, s� , 
z, t�, j,  tʃ͡ (ci, ce) și d͡ʒ (gi, ge).

Pentru eficienta corectare a acestui defect 
este absolut necesară cunoas�terea atât a 
cauzelor care î�l produc, cât s�i a sistemului 
fonematic literar care ne oferă descrierea 
precisă a variantei corecte de pronunt�ie.

Cauzele sigmatismului pot fi de natură 
organică sau funcţională sau psihosocială.

Deficient�ele de natură organică pot fi 
cauzate de diferite tipuri de malformat�ii sau 
leziuni ale aparatului fonoarticulator, de leziuni 
organice ale analizatorului auditiv sau de 
leziuni  cerebrale s�i afect�iuni ale căilor centrale 
(Avramescu, 2002, pp. 196-198). Șe presupune 
că nu pot fi admis�i la profilul Actorie tineri cu 
deficient�e organice majore. Din experient�a 
mea, deficient�ele de natură organică, chiar 
dacă sunt cauzate de malformat�ii minore ale 

aparatului fonoarticulator, nu se pot corecta 
decât part�ial, fără corectarea, î�n prealabil, a 
anomaliei care le generează. 

Dislalia funcţională este cauzată de o 
incapacitate a organelor normale ale aparatului 
fonoarticulator de a-s�i î�ndeplini funct�iile 
verbale. Dislalia funct�ională are două forme 
specifice, respectiv dislalia motrică s�i dislalia 
senzorială. Aceste tipuri de dislalie sunt grave s�i 
trebuie tratate î�n primii ani ai copilăriei, î�n caz 
contrar, tulburările de vorbire afectând profund 
capacitatea de comunicare a tânărului s�i, pe cale 
de consecint�ă, s�ansele sale de a fi admis î�ntr-o 
facultate de teatru. 

Dislalia sociogenă este cauzată de factori 
psihosociali s�i ia nas�tere î�n condit�ii de mediu 
defavorabil dezvoltării limbajului. Principalele 
forme sunt: dislalia prin imitat�ie, dislalia prin 
educat�ie deficitară s�i dislalia prin bilingvism. 
Acest tip de dislalie pot fi corectate, cu multă 
muncă s�i perseverent�ă, la vârsta adultă.

Î�n cele ce urmează mă voi referi la 
corectarea sigmatismului sociogen. 

Corectarea pronunt�iei oricărui fonem 
trebuie să facă parte din demersul mai larg 
al  obt�inerii unei rostiri precise s�i agile, 
respectând principiul maximum de definiţie 
cu minimum de efort (McCallion, 1998).

Acest principiu se referă la optimizarea 
articulaţiei care se va realiza cu maximum 
de precizie (definiţie) a pronunţării şi cu 
minimum de tensionare a musculaturii 
organelor implicate (limbă, buze, obraji). 
Pentru obţinerea acestui mod de articulare 
e necesar să plasăm energia vocii î�n vocale, 
menţinând un curent de aer fonator cât mai 
puţin obstaculat de bariera consonantică. De 
aceea indicat�ia va fi că, paradoxal, nu trebuie 
să acordăm prea multă atent�ie consoanei, î�n 
sensul că durata acesteia trebuie să fie scurtă 
(nu avem consoane duble î�n limba română), 
mis�carea limbii precisă, dar suplă s�i agilă, 
fără presiuni inutile î�ntre apex s�i suprafat�a de 
articulare. Școpul ultim al tuturor exercit�iilor 
de pronunt�ie (fie că sunt de corectare sau de 
optimizare) este asimilarea cu precizie a 
locului și a modului de articulare propriu 
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rostirii literare pentru fiecare fonem 
în condiţiile bunei amplificări a vocii 

(realizată prin corecta folosire a rezonatorilor 
supraglotici). 

Corectarea consoanei s
Î�n privint�a sigmatismului, consoana cel 

mai des afectată este s. Din punct de vedere al 
modului de articulare, s este fricativă surdă, 
iar ca loc de articulare este dental inferioară. 

Modul de articulare se referă la faptul că 
această consoană necesită î�ngustarea canalului 
fonator pentru realizarea unei frict�iuni a aerului 
expirat, î�ngustare realizată prin relativa î�nchidere 
a maxilarului s�i tensionarea musculaturii 
canalului fonator (buze, obraji, limbă). Pronunt�ia 
corectă presupune un optim de tensionare. Dacă 
tensionarea este excesivă se va auzi un s agresiv, 
ascut�it, aproape fluierat. Dacă tensionarea este 
insuficientă s se aude fâs�ăit, făinos, imprecis. 
Școpul exercit�iilor este de a regla tensionarea 
la acel optim care dă precizie și claritate 
consoanei cu minimum de efort.

Locul de articulare, adică locul unde limba 
atinge o altă suprafat�ă de articulare, este la 
baza incisivilor inferiori, î�n cazul consoanei s. 
Pentru un sunet corect, suprafat�a de contact 

î�ntre apex s�i baza incisivilor inferiori trebuie să 
fie mică s�i exact pe linia mediană a maxilarului. 
Dacă apexul are o pozit�ie ridicată (fie pe incisivii 
inferiori, fie î�ntre dint�i sau chiar pe incisivii 
superiori) sau suprafat�a de contact a apexului 
cu dint�ii este prea mare apare efectul de vorbire 
peltică, infantilă. Școpul exercit�iilor va fi acela de 
a coborî� pozit�ia de articulare s�i de a minimiza 
suprafat�a de contact dintre apex s�i incisivi. 

Pronunt�area defectuoasă este as�adar 
determinată fie de locul de articulare, respectiv 
de poziţia greșită a limbii fie de modul 
de articulare, respectiv de un exces sau 
deficit de tensiune articulatorie sau de o 
combinat�ie a celor două categorii de cauze. 
Corectarea  pronunţării trebuie să se bazeze 
pe determinarea precisă a cauzei pentru 
fiecare student în parte. Antrenamentul 
specific trebuie individualizat, astfel încât 
să remedieze exact cauza pronunţării 
defectuoase. 

Etapa de diagnosticare a deficienţei este esenţială. 
Orice exerciţiu de dicţie făcut în 

general, fără un scop de remediere precis, 
are foarte mari șanse să fie nu doar 
ineficient, ci, așa cum practica ultimilor ani 
o demonstrează, chiar nociv. Din păcate, î�n 
unele licee de profil, la specializarea Actorie, 
se recomandă frecvent elevilor să facă singuri 
exercit�ii de dict�ie care constau î�n rostirea 
repetată insistent a unor texte ce cont�in 
abundent consoana s, singura recomandare 
fiind de a muşca cuvintele. Efectul este, 
adesea, o excesivă tensionare a consoanei, 
care determină aparit�ia unui s agresiv, 
aproape fluierat, străin limbii române, fără 
ca problema iniţială (dacă exista) să fi fost 
rezolvată.

Celor două cauze principale ale deficient�ei 
de pronunt�ie le corespund as�adar două 
categorii de exercit�ii de corectare. 

Pentru a determina cauza exactă a 
articulării defectuoase, studentul este 
î�ndrumat să cons�tientizeze pozit�ia limbii î�n 
cursul rostirii cât mai relaxate a unor serii 
de silabe directe (consoană-vocală). Î�n cazul 
î�n care se constată că locul de articulare este 
cel corect, este nevoie să se verifice gradul de 
tensionare al consoanei cu exercit�iul descris 
mai jos, la pag. 6. 

Chiar dacă acestea sunt cele mai frecvente 
cauze, pot apărea s�i diverse mis�cări parazitare, 
necontrolate care să impieteze asupra clarităt�ii 
sunetului. De exemplu, am avut doi student�i 
care făceau o mis�care incons�tientă de apropiere 
a buzei inferioare de incisivii superiori, 
suprapunând un pseudo f peste consoana s, 
mis�care ce producea un fâs�âit suplimentar. Î�n 
aceste cazuri, am creat exercit�ii personalizate 
de disociere musculară, pentru a controla 
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buza inferioară. Abordarea individualizată a 
antrenamentului este deci esent�ială pentru 
eficient�a corectării defectelor de pronunt�ie.

Din păcate, î�n cazul siflantelor, nu se 
recomandă lucrul cu î�nregistrări, pentru că 
aceste sunete sunt frecvent modificate de 
sensibilitatea microfonului. De aceea este 
esent�ial lucrul la clasă cu profesorul, până când 
studentul î�nt�elege exact sarcinile s�i mai ales 
până când reus�este să deosebească sunetul 
corect de cel gres�it. Îdeal ar fi ca aces�ti student�i 

să poată lucra de 3-4 ori pe săptămână, scurte 
sesiuni de 20 minute cu profesorul, până când 
diseminarea auditivă este fixată. Acest proces 
poate dura destul de mult pentru că studentul 
e obis�nuit cu sunetul pronunt�at de el pe care 
î�l percepe ca fiind corect, la î�nceput. Această 
etapă de lucru este esent�ială, pentru că dacă 
studentului nu î�i este clară corelat�ia dintre un 
anumit mod de articulare s�i un anumit sunet, 
nu va putea lucra singur corect s�i eficient.

Principiile alegerii textelor pentru corectarea consoanei s 
 Exerciţiile – fie că urmăresc corectarea 

locului de articulare, fie că urmăresc 
corectarea tensionării neadecvate, fie că 
se adresează ambelor probleme – trebuie 
să aibă o dezvoltare graduală, de la cele 
mai us�or de pronunt�at silabe la combinat�iile 
mai dificile. Î�n plus, nu este nevoie să lucrăm 
silabe ce nu se regăsesc î�n cuvintele limbii 
române. Șesiunile de lucru sunt destul de 
obositoare pentru student s�i capacitatea sa de 
auto-control este redusă la î�nceput, fiind un tip 
de atent�ie specifică pe care nu a antrenat-o î�n 
nicio altă experient�ă de î�nvăt�are, motiv pentru 
care prelungirea antrenamentului pentru 
combinat�ii pe care nu le va folosi mai apoi î�n 
vorbire nu este recomandată.

Pe structura propusă mai jos se lucrează, 
fie la pozit�ionarea limbii, fie la scădere sau 
cres�terea tensiunii articulatorii, ori se lucrează 
alternativ, î�n cazurile mai rare, ale student�ilor 
care au ambele probleme. Astfel, succesiunea 
dată de cres�terea dificultăt�ii este: 

s init�ial (silabe directe) 
s intervocalic
s î�n grupuri consonantice 
s final.
De asemenea, cuvintele î�n care se integrează 

s, după lucrul pe silabe, e bine să fie alese tot 
î�n ordine crescătoare a dificultăt�ii, respectiv la 
î�nceputul seriei cuvinte mono sau bisilabice, ce 
cont�in consoana s o singură dată s�i nu cont�in 
africata t� sau dubla consoană notată cu x. 
Dacă studentul are s�i alte consoane pe care le 
pronunt�ă gres�it, se vor evita s�i, unde e posibil, se 

vor î�nlocui cuvintele ce cont�in acele consoane. 
Șunt de evitat s�i cuvintele prea put�in folosite, cu 
s�anse reduse de a fi regăsite î�n textele dramatice. 
Exemplele date mai jos sunt orientative s�i trebuie 
să fie adaptate la nevoile specifice de î�nvăt�are 
ale fiecărui student. Un excelent ajutor pentru 
crearea de exercit�ii personalizate este site-ul 
cuvintecare.ro ce oferă posibilitatea de a alege 
cuvinte î�n funct�ie de criteriile expuse mai sus.

Pozit�ia init�ială de la care se î�ncepe 
lucrul î�n toate exercit�iile de mai jos este cea 
recomandată de M. McCallion s�i C. Linklater 
pentru optima eficient�ă a pronunt�iei s�i a 
impostat�iei, respectiv:

As�ezat, cu spatele drept dar nu î�ncordat, 
tălpile sprijinite pe podea, genunchii la 90 de 
grade, maxilarul relaxat, us�or deschis, limba 
relaxată, plată, ca pentru a.

Exerciţiile care se adresează corectării 
locului de articulare urmăresc î�nlocuirea 
mis�cării reflexe gres�ite a limbii cu o nouă 
mis�care, care va trebui să devină reflexă la 
rândul ei. Un element  esent�ial al antrenamentul 
este controlul asupra apexului, control care se 
obt�ine atât prin exercit�ii de suplet�e a vârfului 
limbii (exercit�ii de gimnastică linguală care 
optimizează agilitatea limbii s�i care se fac î�n 
etapa de î�ncălzire generală a antrenamentului), 
cât s�i printr-o serie de exercit�ii specifice de 
corectare a pozit�iei de articulare a consoanei 
s pe texte alese conform principiilor descrise 
mai sus. O etapă foarte importantă este aceea 
a cons�tientizării diferent�elor dintre sunetul 
corect s�i cel gres�it. 
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Exerciţii de gimnastică linguală 
Pentru us�urint�a comunicării î�n lucru cu 

student�ii, am dat nume (deloc s�tiint�ifice, dar 
us�or de ret�inut) fiecărui exercit�iu.

1. Balamaua
Pozit�ia init�ială: Mandibula este relaxată, 

us�or deschisă, buzele î�ntredeschise cât să intre 
un vârf de deget î�ntre dint�i s�i limba este scoasă 
doar cât să permită vârfului limbii (apexul) să 
se as�eze pe buză inferioară. 

Șe ridică apexul cât să atingă buza 
superioră, apoi se î�ndreaptă către buza de 
jos, reluându-se această mis�care de câteva 
ori, ca s�i cum am avea o balama cam la 3 cm 
de vârful limbii care controlează mis�carea 
sus-jos. Șe scoate apoi progresiv limba cât mai 
mult, î�ncercând să se atingă vârful nasului s�i 
bărbia î�n mis�carea sus-jos. Evident, pentru 
majoritatea student�ilor aceste limite nu pot 
fi efectiv atinse. După ce s-a ajuns la pozit�iile 
maximale se continuă mis�carea sus-jos cu 
retragerea progresivă a limbii s�i î�n interiorul 
gurii, atingâdu-se treptat incisivii, mai î�ntâi pe 
vârfuri, apoi pe parte inferioară, apoi î�n zona 
alveolară. Nu trebuie pus accentul pe viteza 
mis�cării, ci pe precizia s�i pe delicatet�ea ei.

2. Limba șarpelui
Din pozit�ia init�ială descrisă mai sus, limba 

se aplatizează cât să atingă s�i lateral buzele, 
după care se ascute la maximum. Mis�carea 

trebuie făcută î�ncet, cu repetări lente pentru a 
controla efectiv apexul. 

3. Număratul dinţilor
Pozit�ie int�ială: Mandibula relaxată, buzele 

î�nchise. Cu vârful limbii se ating pe rând tot�i 
dint�ii pe interior, ca s�i cum ai vrea să î�i numeri. 
Atingerea trebuie să fie cât mai us�oară s�i pe o 
suprafat�ă cât mai mică a apexului.

Tot pentru cons�tientizarea s�i controlul 
mis�cării apexului apelul la imaginat�ie poate fi 
de real folos. De exemplu, indicat�ia următoare 
se referă la mis�carea necesară pronunt�iei 
corecte a consoanei s: Imaginează-ți mișcarea 
pe care o face o pisicuță când vrea să „prindă” 
apa… mișcarea aceea ușoară și precisă a lăbuței 
de pisică. Vârful limbii trebuie să atingă la fel de 
delicat baza incisivilor inferiori. Am moștenit 
această indicat�ie de la Îleana Cârstea-Șimion, 
profesoara mea de Vorbire Șcenică, ce mi-a 
insuflat pasiunea pentru această disciplină.

Pentru student�ii cu un apex lat, neantrenat, 
poate fi util să lucreze la î�nceput exercit�iile 
pentru pozit�ionare cu capul lăsat pe spate, cu 
spinarea bine sprijinită de spătarul scaunului 
(Ștan, 1972, p. 86). Î�n această pozit�ie tendint�a 
de a î�mpinge toată muchia anterioară a limbii î�n 
dint�i este contracarată de act�iunea gravitat�iei 
care trage spatele limbii î�n jos, lăsând astfel 
mai mult spat�iu de manevră apexului. 

Exerciţiu pentru corectarea tensionării articulatorii nepotrivite  
(excesive sau deficitare)

Corectarea deficienţelor de pronunţie 
cauzate de tensionarea inadecvată 
(excesivă sau deficitară) a consoanei s are la 
bază un exercit�iu surprinzător de simplu s�i de 
eficient, creat de Michael McCallion (1998, p. 
133) s�i adaptat de mine pentru limba română. 
Tensionarea inadecvată se traduce printr-un  
suflu expiratoriu excesiv sau deficitar pe 
consoana afectată. Exercit�iul presupune 
rostirea unor texte care cont�in abundent 
consoana s, î�n s�oaptă total surdă (fără vibrarea 
coardelor vocale) studentul t�inând î�n dreptul 
gurii degetul arătător la aprox. 5 cm, astfel 

î�ncât să simtă suflul de aer expirat î�n vorbire. Î�n 
absent�a vocii, efortul articulator este mult mai 
bine perceput s�i diferent�ele de tensionare î�ntre 
consoane devin evidente, studentul având o 
dublă experient�ă senzorială, auditivă s�i tactilă. 
Astfel, după ce studentul aude s�i simte diferent�a 
de suflu, se trece la lucrul pe silabe directe, cu 
î�nceperea  seriilor obligatoriu din s�oaptă surdă. 
După ce î�n s�oapta surdă reus�es�te să controleze 
tensionarea (deci suflul de aer expirat) se ridică 
us�or nivelul sonor, trecând prin s�oaptă sonoră 
până la nivelul mediu de intensitate a vocii. Din 
experient�a mea, cel mai adesea avem de-a face 
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cu un exces de tensionare, cauzat fie de nevoia 
incons�tientă de compensare a unei pozit�ii 

eronate de pronunt�ie, fie, cum semnalam mai 
sus, de exercit�iile de dict�ie făcute gres�it.  

Exerciţii pentru s iniţial
Î�n general, silabele directe si, se sunt cele 

care pun cele mai put�ine dificultăt�i, trecerea 
de la fricativa s fiind mai us�or de realizat 
către o vocală mai î�nchisă. Cele mai greu de 
rostit corect sunt, dintre silabele directe so, 
su, rotunjirea pe care o presupun aducând un 
exces de tensionare a consoanei prin tubarea 
buzelor, datorat fenomenului de coarticulat�ie. 
Astfel ordinea de lucru cu silabele directe este:

si se sâ să sa so su
Este recomandat ca după o serie de silabe 

directe să se facă o serie de silabe directe cu 
imediata integrare a silabei î�ntr-un cuvânt. 

Este preferabil ca la î�nceput cuvintele alese să 
nu cont�ină decât s î�n pozit�ie init�ială. Pe măsură 
ce studentul progresează, se adaugă cuvinte 
fiecărei serii, ca î�n exemplul de mai jos.

Si siaj silă siglă simt sinod sirop sibian. 
Se ser seu semn seri sete  secol sedat. 
Sâ sân sârb sârg sârmă sâmbătă sâmbure 

sâcâială 
Să  săi sădi săli sănii sărac sărat săpun. 
Sa sac sat sau salt sapă sabie sacou saună. 
So soc soi sol sobă sofa somn solid. 
Su sub suc sud suie sudor Suedia suflare

Exerciţii pentru s intervocalic
Ș� i la lucrul cu s intervocalic se lucrează 

î�ntâi pe silabe. Șe reia seria de silabe urmate de 
cuvinte ce conţin respectivele silabe. Șunt de 
evitat cuvintele ce cont�in s de mai multe ori. De 
asemenea, dacă studentul are s�i alte consoane 
cu deficient�e de pronunt�ie, se evită cuvintele 
ce cont�in acele consoane. Întegrarea silabelor 
î�n cuvinte cres�te î�ncrederea studentului î�n 
propriile capacităt�i s�i î�i dă satisfact�ia micilor 
succese de parcurs, foarte necesare pentru 
motivarea unui efort pe termen lung, as�a cum 
este cel al corectării pronunt�iei. 

Serii de s intervocalic 
Îsi ise isâ isă isa iso isu
Esi ese esâ esă esa eso esu
A� si ăse ăsâ ăsă ăsa ăso ăsu 
Asi ase asâ asă asa aso asu 
Osi ose osâ osă asa oso osu
Usi use usâ usă usa uso usu 

Serii de s intervocalic urmate  
de cuvinte

Isi nisip pisic aerisi disipa risipă afurisi 
comisia

Ise fise zise vise caise ivise pisez admise 
disemina

Isâ pisând visând culisând 
Isă fisă lisă visă omisă pisăm culisă 

metisă clisă
Isa bisa visa glisa pisam abisal plisat 

finisam 
Iso ison isop frison episod pisoi unison 

demisol
Isu visul abisul caisul fisura tenisul 

zapisul bisulfat

Esi gresie fesier resimt agresiv desigur 
pesimist opresiv

Ese dese eseu iese adesea culese desen 
mesean

Esâ dresând presând adresând procesând
Esă lesă fesă presă piesă tresă adresă 

nesătul
Esa desag mesaj dresat presam contesa 

negresa profesa
Eso dresor esofag nesomn resorbit 

opresor confesor nesocotit

Ăsi găsi covăsit părăsi grăsime mătăsii 
prăsit regăsire

Ăse măsea găseai trăsei plăsele prăseau 
regăseam argăseală

Ăsâ lăsând apăsând 
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Ăsă păsă lăsăm căsăpit răsădi păsări 
năsălie răsădi   

Ăsa păsa lăsa răsad apăsai grăsan 
armăsar delăsare

Ăso măsor năsoi  căsoaie  mătăsos 
Ăsu năsuc păsul glăsui măsura grăsun 

răsuna răsuflă 

Asi asin masiv pasiv asigurat asimila 
casier rasial 

Ase case rase laser masez udase aflase 
asemenea

Asâ tasând plasând debarasând agasând 
anasâna î�ncasând

Asă casă iasă masă apasă deasă apoasă 
groasă

Asa masa pasa asalt asana casap pasaj 
comasa 

Aso fason mason lasou anason asorta 
rasol asociat 

Asu asud asum asul pasul vasul asupra 
glasul

Osi posibil obosim fosile fandosit mirosi 
ponosit corosiv

Ose fose crose poseda closet obosea  
deosebit oseminte

Osâ osândă osânză osârdie cosând glosând 
Osă fosă crosă glosă răposă rosătură 

eschimosă posăceală
Osa dosar posac osanale glosar posadă 

osatura colosal
Oso mosor osos�i aerosoli ecosondă 

prosop grosolan posomorât
Osu osul dosul bosul grosul adaosul 

focosul bosumflat

Usi husit musiu  fusiform inclusiv oclusivă 
rusificat antitusiv

Use aduse puse truse tusea băusem  
produse plăcuse

Usâ plusând
Usă dusă husă rusă opusă inclusă tradusă 

cusătură
Usa husar plusa musai musaca intrusa 

musafir rusalii
Uso muson busolă ecuson trusou rusofil 

mausoleu virusolog
Usu cusut cusur usucă opusul busuioc 

plusuri tonusul

Exerciţii pentru s în grupuri consonantice
După ce  studentul reus�es�te să pronunt�e 

corect consoana s î�n seriile mixte descrise mai 
sus, se poate trece la s î�n grupuri consonantice. 
Șe vor lucra î�n principal grupurile care apar 
frecvent î�n limbă, adică sp, st, sc mai î�ntâi î�n 
serii de silabe, apoi î�n serii mixte de silabe s�i 
cuvinte. Este foarte important ca studentul 
să cunoască cu precizie locul s�i modul de 
articulare al fiecărei consoane pentru a î�nt�elege 
s�i a lucra cu succes exercit�iile. 

Astfel, ordinea dificultăt�ii este determinată 
de dificultatea mis�cărilor necesare trecerii 
de la s la următoarea consoană sau grup 
consonantic, respectiv: p (ocluzivă, bilabială, 
surdă), t (ocluzivă, dental superioară, surdă), c 
(ocluzivă, palatală, surdă).

Spi spe spâ spă spa spo spu
Spi  spic spin aspir dospit ispita respir 

ospiciu

Spe sper spele aspect prispe special 
respect dispensă 

Spâ spân spârc spânzur răspândea 
Spă spăl prispă spăs�it crispă ospătar
Spa spate spada spart spaima crispam 

spahiu spaniol
Spo spor spot spoim despot spontan 

spovedi răspopit 
Spu spui spun spurc spuma  dispui 

despuia răspund

Sti ste stâ stă sta sto stu 
Sti stil estival estic ostil răstit stimă bestie 
Ste stea este steag stepă stejar steril 

steroizi
Stâ stâlp stână stâng stârv stârpi stâlcit 

stânjenit
Stă stă stări castă fustă stăpân stăvili 

stărui 
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Sta stai costa stană vesta bostani bastard 
castaniu

Sto  stoc stop stofă storc stoic baston istoric 
Stu stup stuf astup bustul restul ustură 

studio

Schi sche scâ scâ scă sca sco scu 
Schi schit schimb schije eschivă schilod 

deschide 
Sche schelă schemă baschet schelet 

boschet scheunat dischetă 

Scâ scârbă iscând scântei descânt scâdură 
descâlcit scârnăvie

Scă uscă cască scăpa nască dascăl  bruscă 
unească

Sca  scai scap uscat basca scamă escală 
mascată

Sco scop scol scot scor viscol episcop 
descoperit 

Scu scut scund scump scuze ascund 
născut ascultă

Exerciţii pentru s final
Is es îs ăs as os us
Is bis vis cais omis î�nchis plictis propolis
Es des fes ies ales dres progres interes 
Î�s fâs râs 
A� s păs apăs
As as pas nas glas  ceas rămas taifas 
Os os cos dos gros pios adaos bănos
Us dus pus rus ficus produs tradus 

ambitus
După ce studentul reus�es�te să stăpânească 

articulat�ia corectă î�n exercit�ii se poate trece la 
alcătuirea unor liste de cuvinte ce cont�in s, din 
textele pe care acesta le lucrează la Actorie. 
Aceste cuvinte se despart î�n silabe, iar din silabele 
ce cont�in s se alcătuiesc serii ce se lucrează 
sub î�ndrumarea profesorului de vorbire. După 
această etapă, se recompun cuvintele, mai intâi 
despărt�ite î�n silabe, apoi rostite fluent. Î�n cazul 
î�n care la clasă î�ncă nu se lucrează pe texte, se 
poate lucra in aceeas�i manieră pe textele pentru 
optimizarea pronunt�iei consoanei s, propuse de 
prof. V. Covătariu (1996, p. 167).  

Pe măsură ce studentul corectează 
pronunt�ia î�n exercit�ii, este recomandat să 
folosească noua modalitate de articulare cât 
mai des î�n vorbirea curentă. Este foarte 
important ca etapa î�nsuşirii pronunţiei corecte 
î�n vorbirea curentă să nu fie sărită, căci noile 
deprinderi de pronunţare trebuie să devină 
proprii, automate, ajungând o a doua natură, 
prin utilizarea frecventă î�n toate situaţiile de 
comunicare din viaţa reală. 

Î�n ceea ce prives�te vorbirea scenică, aceasta 
este ultima etapă a î�nsuşirii pronunţiei corecte 
şi este consecinţa directă a primelor două 
etape de lucru. Practic, î�n această etapă, care 
constituie scopul î�ntregului proces de î�nvăţare, 
î�nlocuirile ar trebui să apară firesc, de la sine, 
ele fiind deja parte a vorbirii curente, cotidiene 
a studentului. Acest proces de î�nlocuire nu 
trebuie forţat, fiind contraindicată focalizarea 
atenţiei studentului la pronunţie î�n timpul 
repetiţiilor prin indicaţii de genul ai grijă la s. 
Acest gen de indicaţii, î�n timpul lucrului, abat 
atenţia studentului de la sarcinile actoriceşti, 
forţându-l să se asculte î�n timp ce vorbeşte 
şi să falsifice comunicarea cu partenerul. 
Este indicat ca student�ii să aibă o rutină de 
î�ncălzire, î�n care să poată integra exercit�ii 
recomandate individual de profesorul de 
vorbire, funct�ie de progresul fiecărui student 
s�i de dificultăt�ile specifice ale textului dramatic 
studiat la atelierul de Arta Actorului. Folosirea 
pronunţiei corecte a consoanei s î�n vorbirea 
scenică este consolidată şi prin lucrul cu teme 
de improvizaţie pe textele de la Antrenamentul 
Vorbirii Șcenice. Şi î�n lucrul cu acest tip de 
exerciţii se va urmări o creştere graduală a 
dificultăţii temelor propuse.  

Principiile s�i etapizarea lucrului sunt 
valabile s�i pentru celelalte consoane afectate 
de sigmatism, cu respectarea caracteristicilor 
fonetice specifice. 
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Corectarea consoanei ţ
Africata Ț presupune un dublu efort 

articulator, vârful limbii atinge mai î�ntâi baza 
incisivilor superiori (pozit�ie corespunzătoare 
consoanei t ) s�i coboară apoi la baza incisivilor 
inferiori (pozit�ie corespunzătoare consoanei s) 
Ștudent�ii care prezintă deficient�e de pronunt�ie 
a consoanei s, au adesea deficient�e ale 

consoanei africate t�, fenomen datorat pozit�iei 
finale a efortului articulator, care coincide 
cu cea a consoanei s (dental inferioară). Din 
acest motiv, consoana ţ se corectează relativ 
us�or după corectarea consoanei s. Exercit�iile 
trebuie să fie personalizate s�i urmează, î�n mare, 
structura expusă mai sus pentru consoana s. 

Corectarea consoanei z
Î�n cazul consoanei z apar două situat�ii 

distincte. Dacă deficient�a rostirii lui s este 
cauzată de locul de articulare, consoana 
pereche z va fi cel mai adesea s�i ea afectată 
s�i exercit�iile vor urma aceeas�i dezvoltatre 
ca pentru s. Totus�i, am î�ntâlnit cazuri (rare) 
î�n care s era modificată ca pozit�ie, dar z era 
corectă, atât ca pozit�ie, cât s�i ca tensionare. 
Î�n aceste cazuri, sigmatismul era determinat 

de bilingvism, studentul vorbind frecvent s�i 
î�n limba spaniolă. Pentru astfel de cazuri se 
pot concepe exercit�ii î�n s�oaptă surdă care să 
fructifice corecta pozit�ie a consoanei z ca bază 
pentru articularea consoanei s.

Dacă deficient�a este cauzată de o excesivă 
tensionare, z nu este î�n general afectată, 
pentru că, fiind o consoană sonoră, este mult 
mai put�in expusă excesului de tensionare. 

Corectarea consoanelor ş, j
Șigmatismul consoanelor fricative post 

alveolare inferioare s�  (surdă), j (sonoră) nu este 
foarte frecvent, î�n principal pentru că aceste 
consoane nu implică o mis�care articulatorie 
atât de precisă ca î�n cazul consoanei s. Cele mai 
frecvente sunt date de două cauze principale, 
fie de palatalizare (ridicarea părţii mediene 
a limbii către palatul tare), fie de o excesivă 
rotunjire a buzelor. Cea de a doua cauză este 

caracteristică as�a-numitei rostiri de cartier, 
î�ntâlnită î�n unele zone din Bucures�ti s�i este s�i 
cea mai frecventă. Din fericire, este relativ us�or 
de corectat cu exercit�ii care disociază rostirea 
consoanelor s� , j de tendint�a de rotunjire a 
buzelor. Exercit�iile urmează aceeas�i progresie 
de dificultate descrisă pentru consoana s,  
respectiv serii de silabe directe, s� , j intervocalic, 
silabe inverse, cu inserare mai apoi î�n cuvinte.  

Corectarea consoanelor tʃ͡ (ci, ce) şi d͡ʒ (gi, ge)
Șubiect�ii care prezintă deficient�e de 

pronunt�are ale consoanelor ş, j au adesea 
deficient�e ale consoanelor africate, t͡ʃ (ci, ce) 
şi d͡ʒ (gi, ge), fenomen datorat pozit�iei finale a 

efortului articulator presupus de aceste africate, 
care coincide cu cea a consoanelor ş respectiv j. 
Din acest motiv, consoanele africate se corectează 
relativ us�or după corectarea consoanelor s�, j. 

Concluzii
Corectarea eficientă s�i durabilă a defici-

ent�elor de pronunt�ie se realizează t�inând cont 
de următoarele principii:
1. Principiul corectei diagnoze. Profesorul 

de vorbire stabiles�te cu exactitate, î�n urma 
unor teste, ce foneme sunt afectate s�i din ce 
cauză.

2. Principiul individualizării programului 
de exerciţii. Programul de exercit�ii este 
conceput î�n funct�ie de nevoile individuale 
diagnosticate. Exercit�iile se lucrează 
individual, nu î�n grup. Este foarte important 
ca sesiunile de lucru să fie scurte (maximum 
20 minute î�n lucrul la clasă şi max. 10 minute 
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studiu individual). Ștudiul individual poate să 
conţină mai multe mini-sesiuni pe zi, de 2-3 
minute, î�n cazul studenţilor care au dificultăţi 
de atenţie. Este foarte important să avem o 
abordare personalizată care să ţină cont atât 
de caracteristicile individuale de pronunţie 
ale fiecărui student, cât şi de capacitatea sa 
de a se mobiliza pentru un efort constant, 
minuţios şi de lungă durată. De asemenea, 
este util ca eforturile studentului să fie 
î�ncurajate constant.

3. Principiul progresiei graduale a 
dificultăţii exerciţiilor. Corectarea 
pronunţiei unui anumit fonem este un 
proces de î�nvăţare complex, care solicită 
un tip de atenţie foarte puţin antrenată 
î�n experienţa educaţională a tânărului. 
Antrenarea acestui tip de atenţie î�n 
exerciţii şi mai apoi î�n vorbirea curentă, 
presupune lucrul zilnic pe perioada 
tuturor celor 6 semestre ale programului 
de licenţă. Antrenamentul zilnic 
presupune un efort de voinţă şi de atenţie 
care trebuie gestionat eficient pentru a 
putea fi susţinut pe o perioadă atât de 
lungă de timp, de aceea este esent�ial ca 
dificultatea exerciţiilor să crească lent, 
cu accent pe consolidarea progresului 
fiecărei etape de lucru.

4. Principiul eficienţei verbo-vocale 
(maximum de definiţie cu minimum de 
efort) Corectarea pronunt�iei fonemului 
să se facă menţinând un curent de aer 
fonator cât mai puţin obstaculat de ba-
riera consonantică. Școpul ultim al tutu-
ror exercit�iilor de pronunt�ie (fie că sunt 
de corectare sau de optimizare) este 
asimilarea cu precizie a locului și a 
modului de articulare propriu rostirii 
literare pentru fiecare fonem în 
condiţiile bunei amplificări a vocii. Din 
acest motiv, exercit�iile făcute î�n general, pe 
texte de mare dificultate, doar cu indicat�ia 
de a mușca cuvintele sunt contraindicate, 
putând duce la accentuarea unor defecte 
existente s� i la aparit�ia unora noi, cauzate 
de excesiva consonantizare a vorbirii.

5. Principiul frecvenţei. Noile modalităt�i 
de articulare trebuie asimilate î�n vorbirea 
curentă, privată, pentru a crea î�n timp 
noi conexiuni neurale care să sust�ină 
folosirea instinctivă, automatizată a 
noului sunet î�n vorbire. Folosirea noului 
sunet devine astfel o a doua natură, 
parte a comunicării sincere, asumate 
de către tânarul actor în scenă.    
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Abstract: Theatre is the space that best illustrates 
communication, for, through his creation the performer 
manages to highlight all the qualities of Homo Sapiens. 
Thus, theatrical techniques in all their complexity can 
be applied as an exercise in the disinhibition of the 
human being and can raise the current speech to the 
rank of art. In the process of communication, speech 
engages the whole person in action. The inner monologue 
prepares the exteriorization of the themes and ideas 
to be expressed and the body, through extralinguistic 
means of expressiveness – gesture, mimicry, posture, 
action – must have the capacity to support the verbalized 
message. Excessive gestures can cause visual fatigue and 
the audience should be captivated by exposure, not by 
exaggerated externalities. Likewise, excessive discretion 
in expression prevents the transmission of the message. The article presents the 
importance of courses designed to develop communication skills, by including 
elements of Actor’s Art, Stage Speech and Oratory for students, regardless of 
their specialization or institutional affiliation.

Keywords: communication, theatrical techniques, emotion, theatre, word, 
dialoque, virtual word.

Teatrul este locul unde se ilustrează, î�n 
cel mai amplu mod, ce î�nseamnă comunicare, 
căci prin intermediul creaţiei sale interpretul 
reuşeşte să evidenţieze toate calităţile pe care 
le poate avea homo sapiens. Șituaţiile scenice, 
fie vorbite sau doar rezumate la gesturi, 
mimă, acţiuni şi mişcări, vin să demonstreze, 
fără echivoc, multitudinea de forme de 
comunicare cu ajutorul cărora fiinţa umană 
î�şi exprimă stările, ideile şi sentimentele. 
Este lesne de î�nţeles că nu putem separa 
raţiunea de simţire, aşa cum cerea Dennis 
Diderot, „Ori raţiune ori simţire”, ci din 
contră, cele două componente au aceeaşi 

traiectorie. Cuvântul, ca mijloc de comunicare 
scenică, participă î�n creaţia artistică nu doar 
prin forma exprimării şi a î�nţelesului exact 
desprins din dicţionar, ci şi prin î�ncărcătura 
lui energetică şi prin posibilitatea de a fi 
folosit ca un simplu pretext. Șigur că î�n planul 
conceptului spiritual al Genezei „la î�nceput 
a fost cuvântul”, dar referindu-ne strict la 
teatru şi la munca actorului cu sine î�nsuşi î�n 
procesul de creaţie, suntem î�ndreptăţiţi să 
oferim î�ntâietate gestului şi mişcării. Îniţial 
este gestul, iar cuvântul vine pentru a contura 
sensul şi a valorifica acţiunea, totul în� tregit 
de forţa nebănuită oferită de sentimentul 
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lăuntric. Afirmaţia promovează ideea precum 
că, î�n fapt, î�ntâietate are gestul, iar cuvântul 
rostit vine pentru a î�mbogăţi cu sensuri. 
Totuşi, trebuie să nu pierdem din vedere că 
î�n spatele gestului stă, nerostit, cuvântul. 
Gestul, ca atare, are un nume, iar acela este 
un cuvânt de sine stătător. Astfel că putem să 
admitem ca adevăr afirmaţia „la î�nceput a fost 
cuvântul” doar cu sens de sunet nearticulat.

Î�ntorcându-ne la tema anunţată, plecăm 
de la faptul că legile teatrale sunt cele 
ale comunicării de zi cu zi. Î�n acest sens, 
dezbaterea se î�ndreaptă către o observaţie 
asupra situaţiei actuale a societăţii. Existenţa 
unei stângăcii, a unei neputinţe sau reţineri 
a generaţiei de tineri î�n modul de exprimare 
a propriilor gânduri, idei sau sentimente. 
Înevitabil au apărut î�ntrebările. Care sunt 
cauzele? Unde există disfuncţionalităţi? 
De ce nu decurge totul î�ntr-un mod firesc? 
Doar răspunsuri ipotetice, căci desluşirea 
adevăratelor impedimente poate avea loc î�n 
urma unui studiu atent conceput şi aplicat. 
Ca soluţie plauzibilă şi eficientă – un curs 
la care să aibă acces studenţi din toate 
facultăţile care compun Universitatea de Vest 
din Timişoara. Î�n acest sens, am iniţiat cursul 
intitulat Comunicare, Oratorie, Relaţionare 
socială şi profesională care se adresează, ca o 
opţiune, studenţilor din anii ÎÎ şi ÎÎÎ de studii, 
pe o perioadă de un an. Am dorit să evidenţiez 
că tehnicile teatrale sunt echivalente cu cele 
ale comunicării (celebra afirmaţie a Violei 
Șpolin), iar experienţa de actor, la care o adaug 
şi pe cea de pedagog (la Facultatea de Muzică 
şi Teatru, Universitatea de Vest din Timişoara 
şi la Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, 
Pedagogie Muzicală şi Teatru, Departamentul 
Vorbire scenică şi Arta actorului, Universitatea 
de Arte „G. Enescu” din Îaşi) au contribuit la 
organizarea şi coordonarea studiului. 

Îdeea de bază – conştientizarea 
importanţei pe care o are comunicarea î�n 
buna convieţuire şi î�n desfăşurarea tuturor 
evenimentelor din toate sferele de activitate 
ale unui tânăr. Parcursul propus a fost unul 
simplu şi coerent şi a dorit să contribuie la 

ordonarea vorbirii gândite, transformate î�n 
comunicare verbalizată. Mai mult, am avut 
î�n vedere corelarea organică î�ntre mesajul 
verbal şi cel transmis prin intermediul 
gesticii, acţiunii şi mimicii. Șub pretextul 
î�nvăţării alcătuirii şi susţinerii unui discurs î�n 
public, am urmărit dezvoltarea unor abilităţi 
şi aptitudini, precum şi conştientizarea, 
gestionarea şi corectarea, după caz, a unor 
difuncţionalităţi care î�ngreunează procesul 
de comunicare, de oricare fel ar fi el. Am pus 
accent pe: conştientizarea şi direcţionarea 
emoţiilor î�n sens constructiv, cunoaşterea 
obiectivelor comunicării şi a etapelor 
procesului de comunicare; depistarea 
impedimentelor î�ntâlnite pe parcursul 
comunicării şi î�nlăturarea lor;  importanţa 
memoriei, a frazării î�n funcţie de idee, a 
mesajului î�n funcţie de ideea propusă, de 
spaţiul de desfăşurare a acţiunii, de grupul 
ţintă şi de atmosfera existentă; descoperirea 
subtilităţilor şi a importanţei cuvântului î�n 
exprimare; corelarea textului cu fizionomia, 
cu gestul şi cu atitudinea; dezvoltatea atenţiei 
distributive; a concentrării; a intuiţiei... 
elemente regăsite şi studiate î�n Arta actorului 
şi î�n cadrul disciplinei Vorbire scenică – 
instrument de bază al actorului de vocat�ie.

Este de neconceput să auzi: Nu am vorbit 
cu niciun coleg timp de un an de zile! M-am 
săturat să vorbesc cu mine. Vreau să învăţ să 
vorbesc cu lumea! Nu am încredere în ceea 
ce spun şi prefer să tac! Dacă mă contrazice 
cineva? Oare dacă greşesc, ce vor spune ceilalţi 
despre mine? Am emoţii şi nu mai ştiu cum să 
vorbesc!, iar exemplele pot continua. Până 
la un anumit punct, sunt de î�nţeles aceste 
reacţii, gândindu-ne la vârsta fragedă, la 
personalitatea î�n formare şi la lipsa experienţei 
de viaţă a unui tânăr, dar totuşi există şi 
cazuri care cer un studiu aparte, poate chiar 
î�ndrumarea unui specialist. Cu siguranţă, 
sunt prezente aspecte de ordin psihologic 
care î�şi au originea î�n copilărie, î�n anumite 
î�ntâmplări traumatizante, î�n î�nzestrarea 
genetică sau chiar î�ntr-o educaţie bazată pe 
anumite concepţii stricte care, î�n timp, s-au 
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transformat î�n reguli şi prejudecăţi greu de 
î�nlăturat. Ţinând cont de aspectele relatate, 
de faptul că lucrăm cu sensibilităţile fiinţei 
umane, î�n î�ntregul proces de desfăşurare a 
cursului domină mediul armonios, direcţionat 
către relaxare şi către câştigarea î�ncrederii î�n 
sine, lipsesc constrângerile, iar stimularea 
dorinţei de implicare î�n comunicare devine 
esenţială. 

Printr-un dialog controlat şi indus subtil î�n 
direcţia anumitor teme cu scopul descoperirii 
motivaţiei solicitării cursului şi a realelor 
probleme care î�ngreunează expunerea faţă 
de o persoană, un grup sau un număr mare 
de oameni, am avut acces la dezvăluiri care 
ţin de viaţa particulară a fiecăruia şi care au 
adus lămuriri asupra cauzelor care produc 
blocaje. Mai mult, răspunsurile au furnizat 
informaţii atât despre natura blocajelor, cât şi 
despre factorii declanşatori, ceea ce a permis, 
ulterior, stabilirea modalităţilor de abordare 
şi, implicit, de lucru cu fiecare participant 
î�n parte. Îniţial s-au invocat modificări de 
ordin biologic/fiziologic – caracterizate 
prin creşterea ritmului cardiac, cognitiv – 
Ceva rău mi se întâmplă, comportamental – 
reacţii de evitare sau abandonare şi somatic 
– dureri de burtă, de cap, amet�eli. Nimic 
deosebit, deoarece toate aceste constatări nu 
fac altceva decât să ne furnizeze informaţii 
despre noi î�n raport cu ceea ce ni se î�ntâmplă, 
chiar dacă elementul surprinzător atrage 
după sine o lipsă de confort şi o mai slabă 
gestionare a noilor stări. Dar panica apărută 
din necunoscut, chiar extinsă până la nivel 
de frică, declanşează î�n fiinţa umană o 
incapacitate de a gestiona trăirile î�n faţa unui 
eveniment şi o imposibilitate de a interacţiona 
sau de a se raporta senzorial la acel moment. 
Este necesar să clarificăm, la nivelul minţii, ce 
ni se întâmplă atunci când suntem în acord cu 
evenimentele. Evident, apare veselia, starea 
de fericire, de satisfacţie şi relaxare. Când 
percepţia satisface aşteptările, atunci intuiţia 
construieşte relaţionarea şi apare armonia 
la nivel de comunicare. Odată cu dezacordul, 
cu ieşirea din zona de confort, se instalează 

tristeţea, frica, furia, scade capacitatea de 
atenţie şi totul capătă conotaţia incertitudinii. 
Nesiguranţa se amplifică chiar provocând 
blocaje, iar de aici refuzul comunicării. 
Până la un punct, panica apărută e un lucru 
firesc, la fel ca şi toate emoţiile. Totul este 
natural. Emoţiile nu sunt nici bune şi nici 
rele, ci funcţionale, ajută la adaptarea noastră 
şi au legătură cu modul personal î�n care 
interpretăm ce ni se î�ntâmplă. Cum trăirea 
ţine de latura senzorială şi reprezintă esenţa 
fiinţei umane, trebuie să recunoaştem că ceea 
ce simţim este mai important decât ceea ce 
ştim. Dar omul, î�n lunga sa evoluţie, a asociat 
emoţia cu vorbele, astfel î�ncât cuvintele au 
ajuns să cuprindă, î�n consistenţa lor, atât 
î�nţelesuri, cât şi energii (puterea cuvântului), 
iar la nivelul subconştientului, pentru că 
gândim prin cuvinte, fiecare vorbă este 
î�nsoţită de o emoţie. Aşa că acele cuvinte care 
ne-au produs şocuri emoţionale puternice, 
atât negative, cât şi pozitive, ne rămân î�n 
memorie şi ne pot ajuta sau traumatiza. 
Omul posedă memoria faptelor, dar şi pe cea 
a sentimentului, iar artiştii au abilitatea de 
a jongla, î�n munca lor şi, implicit, î�n propria 
viaţă, atât cu memoria raţională, cât şi cu cea 
emoţională, rezultând un mod de a comunica 
mult mai uşor, mai clar şi mai exact. Şi tocmai 
datorită acestui fapt, sunt de o reală utilitate 
legile teatrale ca suport de studiu î�n vederea 
depăşirii anumitor impedimente de ordin 
intelectual sau emoţional. Prin intermediul 
tehnicilor teatrale, a jocurilor, fiinţa are acces 
la cunoaşterea mecanismului propriului 
mod de funcţionare, la oricare nivel, se poate 
descoperi, reinventa şi chiar poate să-şi ridice 
susţinerea discursului public la nivel de artă.

Un alt motiv care produce blocaje î�n 
comunicare î�l constituie lumea virtuală. 
Înternetul reprezintă evoluţia şi, vrând-
nevrând, face parte din vieţile noastre.  Șe 
defineşte prin a fi o lume plină de curiozităţi şi 
necunoscut, o sursă nelimitată de informaţii, 
din nenumărate domenii, cu beneficii şi 
dezavantaje. Î�n timp, a devenit mijlocul de 
comunicare preferat al tinerilor. Motivaţiile 
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sunt diverse şi multiple ca formă: puternica 
nevoie de distracţie, de evidenţiere, de a fi 
prezenţi permanent undeva, de a influenţa 
comportamentele altor utilizatori, de a 
se face plăcuţi sau apreciaţi, practic de a 
stabili sau menţine relaţii la distanţă. Î�nsă 
nu trebuie ignorat faptul că legile lumii 
virtuale se deosebesc de cele ale societăţii 
reale. Mediul virtual este locul perfect 
pentru un profil ireal, prin care posesorul 
contului arată tocmai opusul adevăratei 
sale identităţi. Falsul, prezent sub aura unei 
identităţi inventate, conduce către o viaţă 
imaginară cu multiple satisfacţii de moment 
î�ndreptate către a convinge şi a impresiona. 
Fuga de propria personalitate, pe care o 
neagă fără să conştientizeze, face loc unor 
adevărate dezechilibre caracterizate prin 
superficialitatea relaţiilor (prieteniile online 
î�mpiedică un contact direct, autentic, î�ntre 
cele două persoane), incapacitatea de a 
produce aceleaşi efecte asupra lumii din jurul 
lor (dezechilibrele derivă din diferenţa dintre 
adevărata identitate şi proiecţia asumată de-a 
lungul utilizării profilului fals – putem aduce 
î�n discuţie psihanaliza lui Freud), tulburări 
comportamentale, comunicare defectuoasă, 
consecinţe grave asupra sănătăţii fizice şi 
mentale, insomnie, oboseală cronică, izolare, 
scăderea interesului şi neglijarea activităţilor 
legate de şcoală şi a timpului petrecut alături 
de familie şi prieteni, slaba dezvoltare a 
atitudinilor, a judecăţilor şi viziunilor despre 
viaţă, a empatiei... Lipsa componentelor 
nonverbale şi a celor paraverbale atrag 
o incapacitate de adaptare î�n cazul unui 
dialog faţă î�n faţă, deci descoperim persoane 
inadaptate, care nu vor reuşi să iniţieze 
o conversaţie î�n viaţa reală, nu vor avea 
abilităţi de comunicare, vor fi depresivi, 
exagerat de senzitivi, izolaţi şi veşnic prietenii 
internetului, mediul artificial unde se pot 
ascunde şi se pot bucura la nesfârşit de „like”-
urile şi „comment”-urile pozitive, mai mult 
sau mai puţin reale. Mai mult, consecinţele 
unei astfel de vieţi î�şi pun amprenta şi pe 
comunicarea scrisă, deoarece mesajele 

folosite sunt simpliste, trunchiate şi deseori 
formale, cunoaşterea limbii române devine 
redusă, exprimarea ideilor este incoerentă, 
iar logica şi topica sunt noţiuni inutile.

Lucrarea scrisă, î�n cazul de faţă discursul, 
poate fi considerat un scenariu care impune 
o strategie de gândire, de acumulare de 
informaţii, o motivaţie care are drept scop 
final – susţinerea sau interpretarea. Adevărat, 
ea nu este la î�ndemăna oricui. Șunt necesare 
o succesiune de abilităţi: inteligenţă, o mare 
capacitate de empatizare, sensibilitate, 
intuiţie, spontaneitate, chiar seducţie şi 
manipulare prin intermediul cuvintelor, 
simţul cuvântului şi al măsurii, vocabular vast.

Deseori auzim că prima impresie contează, 
deoarece este vorba despre impactul vizual, 
despre acea percepţie a ochiului care 
transformă imaginile î�n informaţii. Fiecare 
gest, atitudine, mişcare, mimică sau cuvânt 
furnizează o infinitate de idei, care au influenţă 
asupra intelectului şi a zonei emoţionale 
a individului. Î�n acest sens, dacă ne dorim 
succesul, orice acţiune se cere a fi studiată, 
justificată şi analizată î�nainte de a se produce. 
Altfel spus, elementele non-verbale şi cele de 
verbalitate, alături de e o ţinută sau postură 
corporală dominată de calm, de relaxare şi de 
o atitudine î�n concordanţă cu starea şi textul 
comunicat devin elemente fundamentale 
necesare vorbitului î�n public, fie că ne referim 
la un orator sau la un interpret.   

Elementele non-verbale propun ca 
mijloc imediat de relaţionare contactul 
vizual continuu, atitudinea şi mesajul pozitiv 
(influenţează î�n mod subconştient şi creează 
dispoziţii pozitive, induce relaxare fizică) şi 
empatia (ajută şi completează comunicarea 
verbală). Prin contact vizual continuu se 
domină relaţia cu participanţii atât la nivel 
raţional, cât şi emoţional. Privirea care 
cuprinde î�ntreg spaţiul de desfăşurare se 
cere a fi î�ncărcată de emoţie, substanţă şi 
consecvent�ă pe tot parcursul discursului. 
Acest permanent schimb energetic, la nivel 
subtil, are capacitatea de a induce emoţii, 
reacţii, idei, direcţii sau modificări ale 
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anumitor comportamente. Oratorul ştie 
foarte precis mesajul pe care trebuie să-l 
transmită şi se sprijină î�n acest proces pe 
capacitatea sa de implicare, pe puterea de a 
asculta şi de a se conecta la feedback-ul primit. 
Tot din categoria elementelor non-verbale 
amintim distanţa interpersonală şi contactul 
fizic, două aspecte care pot contribui î�n sens 
pozitiv sau negativ. La fel şi atingerile fizice au 
semnificaţii importante asupra intenţiilor şi 
atitudinilor mai puţin conştiente. Nu părăsim 
aria non-verbală fără să aruncăm o privire 
asupra farmecului sau carismei; datul natural 
trebuie folosit cu artă şi isteţime. Este la fel 
ca şi î�n cazul frumuseţii. Cum să ai farmec? 
E un lucru care vine de la sine, nu poate fi 
exersat, î�nvăţat sau dobândit î�n urma unor 
exerciţii. Aidoma şi î�n cazul antipatiei, numai 
că, de această dată, există şansa de a corecta 
anumite cusururi care resping. 

Maniera de abordare are şi ea o mare 
importanţă, deoarece, instinctiv, oamenii 
preferă stilul direct, simplu, sincer, fluent, 
plăcut, cu formulări concrete ale căror idei 
pot fi preluate rapid, pe când ambiguităţile 
induc neî�ncredere, neatenţie şi teamă. Cu 
alte cuvinte, expunerea necesită eficienţă şi 
atractivitate. Eficienţa este dată de reuşita 
transmiterii ideii, de concreteţea expunerii şi 
de folosirea cu precizie a termenilor (evitând 
vulgaritatea, aglomerarea, ambiguităţile), iar 
atractivitatea ţine de datul natural.

Vocea este instrumentul prin intermediul 
căruia comunicăm verbal un mesaj. 
Parametrii vocali nativi reprezintă primul 
criteriu după care ea este judecată, iar apoi, 
î�n această ecuaţie, î�şi face simţită prezenţa 
tehnica vocală – un lung şir de exerciţii care 
propun cunoaşterea importanţei corzilor 
vocale, a respiraţiei costo-diafragmatice, a 
relaxării muşchilor gâtului, maxilarelor şi 
buzelor, a impostaţiei, a articulării sunetelor. 
De asemenea, nu trebuie să neglijăm dicţia – 
modul sau arta de a pronunt�a clar şi corect 
sunetele, silabele şi cuvintele î�n integralitatea 
lor, permiţând totala comunicare (dobândirea 
unei dicţiuni corecte este un proces 

î�ndelungat; o rostire nici preţioasă, nici 
pedantă, nici cu defecte, nici familiară este 
efectul voinţei şi rodul unui efort intelectual 
susţinut), frazarea – măiestria interpretului 
de a transmite idei printr-o rostire logică î�n 
concordanţă cu mesajul avut, accentul – semn 
prin care se marchează intonaţia cu scopul 
de a evidenţia ceva, pauzele – î�ntreruperi ale 
vorbirii cu un anumit scop (tăcerea – lipsa 
comunicării verbale sau absenţa sunetului)  
şi subtextul – mesajul codificat. Mai mult, î�n 
procesul de comunicare, vorbirea antrenează 
î�n acţiune î�ntreaga persoană. Limbajul intern 
sau monologul interior, vorbirea cu sine 
î�nsuşi şi pentru sine care se realizează î�n sfera 
lăuntrică pregăteşte exteriorizarea temelor şi 
ideilor care urmează a fi exprimate, iar trupul, 
prin mijloace extralingvistice de expresivitate 
– gest, mimică, postură, acţiune – trebuie 
să aibă capacitatea de a susţine mesajul 
verbalizat. Gestul sau gestualitatea î�n exces 
pot sublinia anumite sensuri sau atitudini 
care produc oboseală vizuală, iar auditoriul 
trebuie să fie captivat de expunere, nu de 
aspecte exterioare exagerate.

Toate mijloacele de expresie inerente 
vorbirii şi exterioare ei trebuie să fie 
subordonate conţinutului de idei, imaginii, 
emoţiilor şi sentimentelor care se transmit, 
adică gestualitatea care î�nsoteşte discursul 
trebuie să fie rezultatul organic al aceleiaşi 
comenzi mentale. Totodată avem nevoie de 
atenţie distributivă, concentrare, memorare, 
coordonare, intuiţie, spontaneitate, stăpânire 
de sine/autocontrol, activarea simţurilor 
pentru a primi prompt informaţii de la mediul 
î�nconjurător şi de la subiecţii vii din el.

E un î�nceput care continuă. Fiecare 
experienţă aduce ceva nou, contribuind astfel 
la î�mbunătăţirea mijloacelor de abordare, la 
lărgirea capacităţii de analiză, la aprofundarea 
unor teme şi idei. Împortantă este î�ntâlnirea 
cu semenii î�ntr-un cadru liniştit unde, 
pentru câteva ore, putem aşterne pe hârtie 
gânduri, păreri, concepţii, pentru ca ulterior, 
dezbrăcaţi de inhibiţii, să î�mpărtăşim, sub 
forma unei interpretări, frânturi de iluzii.
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Abstract: This article is a technical talk about the 
capacity of an actor to train his pronunciation in order 
to retain the ability to adapt to different types of speech. 
This article defines the term diction as an ability obtained 
by the actor through a specific program of training and 
by voluntary involving his attention constantly in this 
process of forming a new reflex of pronunciation. It also 
brings into discussion the most common causes for the 
incorrect way of pronouncing the consonant “s”, and 
suggests a pattern to be followed in order to obtain the 
correction of this consonant.

Keywords: speech, diction, consonants, pronunciation, 
correction, training, reflex, actor.

Una dintre competenţele cele mai 
importante ale actorului este Vorbirea scenică, 
un mijloc de expresie esenţial al comunicării 
scenice, al actului scenic î�n î�ntregul său. Viitori 
actori care invocă „firescul” drept motiv pentru 
o dict�ie neantrenată sau folosesc argumente 
(reale) cum ar fi:  „mi s-a spus la casting că 
vorbesc prea corect”, caută pretexte şi justificări 
pentru a nu investi energie s�i timp î�n poate 
una din cele mai de pret� abilităţi necesare artei 
actorului. Faptul că î�ntr-un anumit moment 
actorul/viitorul actor a participat la o probă 
pentru un anumit tip de personaj care, din 
scriitură sau din viziunea regizorală, era 
caracterizat de un anumit mod de a vorbi, nu 
oferă ca unică opt�iune validă acel tip de vorbire 
s�i nu oferă niciun fel de garant�ie că acela este 
drumul de urmat pentru o vorbire ideală î�n 
viitoarea carieră din domeniul Artei Actorului. 
Această preconcept�ie este similară cu ideea de 
a te î�ncăpăt�âna să urmezi zilnic un traseu mult 
mai lung către casă, doar pentru că o dată ai 
fost nevoit să ocoles�ti dintr-un anumit motiv.

Actorul profesionist este dator să 
rămână curios, flexibil s�i mereu î�n căutare, î�n 
consecint�ă nici î�n ceea ce prives�te modul său 
de a vorbi lucrurile nu pot rămâne constant la 
fel. Modul de a vorbi al actorului va fi modificat 
ori de câte ori va fi necesar s�i pus î�n slujba 
psihologiei personajului pe care î�l va avea de 
interpretat. Personajele nu pot fi niciodată 
la fel, deoarece psihologia umană este 
inepuizabilă, de aceea un actor care alege să 
î�s� i păstreze pe scenă modul de a vorbi cotidian 
riscă să arate publicului aceleas�i mijloace 
fie că joacă Șhakespeare, fie că abordează 
un rol dintr-un text contemporan. Îar lipsa 
de mijloace vine tocmai dintr-o î�nţelegere 
săracă a artei autentice a actorului, ignorarea 
nuanţelor date de diferenţele psihologice, 
temperamentale, fiziologice, emoţionale, 
corporale fiind imposibilă, am spune, î�n arta 
modernă a actorului. Capacitatea de adaptare 
verbo-vocală a actorului este aşadar esenţială 
unei creaţii scenice autentice, vii, care se 
transmite spectatorului. 
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„Un actor nu trebuie să «fure» meserie, 
să copieze arta marilor săi î�naintas�i prin 
mimetism, sau să î�nvet�e «după ureche»... cum să 
facă, ori să se «specializeze» la locul de muncă... 
«pe scândură»... Nu. Arta teatrului cere mai mult 
decât atât de la slujitorii săi. Cere Adevăr s�i 
Șinceritate, Împlicare, Asumare, Organicitate. 
Arta actorului nu î�nseamnă abilitatea de a mint�i 
bine s�i frumos, ci performant�a de a î�ntruchipa 
veridic situat�ii de viat�ă cât mai diverse, de a trăi 
cu adevărat... alte viet�i.”1 Această idee sust�inută 
de prof. univ. dr. Bogdana Darie î�n cartea sa 
Curs de Arta Actorului – Improvizație este ideală 
pentru a sublinia rolul pe care actorul s�i-l 
asumă odată cu primul pas î�n această profesie s�i 
consider că are aplicabilitate s�i î�n sfera vorbirii 
scenice, aceasta din urmă fiind un instrument 
care slujes�te cu devotament Arta Actorului de la 
î�nceputuri s�i până î�n prezent. Capacitatea vocală 
de a transmite spectatorului părt�i din universul 
născut de text î�n interiorul actorului este un dar 
fantastic ce merită exploatat din plin.

Un element de bază al vorbirii scenice este 
Dicția. Una din definit�iile oferite de dict�ionarul 
explicativ al limbii române pentru acest termen 
este „talent de a pronunt�a clar s�i frumos 
un text”. Voi păstra doar această definit�ie 
part�ială î�ntrucât î�n continuarea sa este adus 
î�n discut�ie „talentul de a declama versuri”, iar 
termenul declamat�ie este depăşit, fiind străin 
de obiectivele artei autentice a actorului, de 
descoperirea şi păstrarea adevărului scenic 
(declamaţia implică o atenţie excesivă pe formă, 
pe o muzicalitate aleatorie). Dar este oare dict�ia 
un talent, adică o aptitudine î�nnăscută? NU. Îar 
argumentul nostru este  unul simplu: societatea 
î�n care trăim are capacitatea de a ne construi sau 
de a ne reconfigura continuu şi constant după 
chipul s�i asemănarea proprie, î�n consecint�ă nici 
capacitatea de a vorbi clar s�i corect nu va scapa 
din vâltoarea acestei transformări. Ca urmare, 
as� defini mai degrabă termenul ca: abilitate de a 
rosti corect, dobândită prin antrenament (adică 
printru-un proces de conştientizare-corecţie-
exersare). Î�n plus, această rostire corectă s�i clară 

1 Bogdana Darie, Curs de Arta Actorului Improvizație, 
UNATC Press, Bucures�ti, 2015, pp 1-2

ar trebui deprinsă î�n as�a manieră î�ncât să nu fie 
caracterizată de un efort permanent, ci să devină 
un nou reflex definit de simplitate s�i naturalet�e. 

Î�n domeniul dict�iei, etapa de conştientizare 
trebuie î�ndreptată către foneme. Fonemele 
sunt „sunetele vorbirii, cele mai mici unităt�i 
sonore din care se alcătuiesc silabele, cuvintele, 
propozit�iile şi frazele.”2 Vocalele s�i consoanele 
sunt î�mpărt�ite î�n mai multe categorii î�n funct�ie 
de locul s�i modul lor de formare. 

Una din diferent�ele esent�iale î�ntre vocale s�i 
consoane este dată de pozit�ia s�i funct�ia pe care 
limba o are î�n formarea lor. Î�n cazul vocalelor, 
apexul, vârful limbii nu este activ, ci se odihnes�te 
pe plans�eul bucal, doar partea posterioară a limbii 
urcă sau coboară, dar nu ca să obstruct�ioneze 
coloana de aer, ci doar ca să modifice spat�iul 
de rezonant�ă. Vocalele sunt dependente î�n 
formarea lor de zona de rezonant�ă pentru a 
putea fi sonorizate s�i emise corect. Î�n cazul 
consoanelor traseul pe care vârful limbii î�l are de 
executat este diferit s�i considerabil mai complex, 
î�ntrucât pentru formarea corectă a acestora 
limba, î�n unele cazuri, s�i buzele, î�n alte cazuri, au 
sarcina de a obstruct�iona î�n mod special aerul 
î�n momentul î�n care acesta este emis, î�ntocmai 
pentru a-l putea transforma î�n sunetul specific 
fiecărei consoane î�n parte. 

Ca prim pas î�n corectarea unui defect de 
rostire este important ca studentul căruia i 
s-a descoperit defectul de dict�ie să parcurgă 
pentru î�nceput partea teoretică, mai precis, el 
are nevoie să cunoască traseul pe care limba şi 
buzele î�l urmează î�n momentul rostirii corecte 
a consoanei pe care dores�te să o corecteze. 

Dacă un student a descoperit că î�ntâmpină 
dificultăt�i la rostirea consoanei „s”, de exemplu, 
el ar trebui să cunoască s�i cauzele pentru care 
acesta a apărut. Î�n cadrul discipinei vorbire 
scenică urmărim să ne oprim asupra defectelor 
determinate de pozit�ionarea nefirească a 
unora dintre elementele aparatului fonator 
care participă la formarea consoanei î�n cauză. 
Ment�ionez că există, bineî�nt�eles, s�i defecte 
de ordin funct�ional cauzate de malformat�ii 

2 Șandina Ștan, Arta vorbirii scenice, Editura Didactică 
s� i Pedagogică, Bucures�ti, pag. 60
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ale cavităt�ii bucale sau de grave defecte ale 
dentit�iei sau, î�n unele cazuri, de probleme de 
ordin psihologic s�i nu numai. Nu ne vom opri 
asupra acestora î�ntrucât constituie un subiect 
pe care medicina î�l poate aborda şi rezolva, 
distant�ându-se de aria vorbirii scenice. 

Revenind la cauzele de ordin mecanic care 
sunt responsabile pentru rostirea defectuoasă a 
consoanei „s” le ment�ionez pe cele mai comune:
1. Apexul este pozit�ionat fie mai jos, fie 

mai sus fat�ă de locul normal de formare. 
Pentru formarea corectă a consoanei „s” 
vârful limbii trebuie să atingă ferm baza 
incisivilor inferiori, acolo unde gingia se 
î�mbină cu dint�ii (vezi Fig.), părt�ile laterale 
ale limbii ating molarii superiori, iar partea 
posterioară a limbii se ridică spre palatul 
tare determinând î�n acest fel coloana de 
aer să părăsească cavitatea bucală î�n fort�ă 
printre dint�i, după ce aceasta se va fi lovit de 
zona obstruct�ionată. 

2. Maxilarul este complet î�nchis. Atunci când 
vorbim de rostirea justă a acestei consoane, 
maxilarele, des�i sunt apropiate, ele nu 
se ating, pentru că, dacă acest lucru s-ar 
î�ntâmpla, coloana de aer ar părăsi foarte 
dificil cavitatea bucală s�i ar atrage după 
sine î�n mod automat rostirea deficitară a 
consoanei î�n cauză. Acest defect î�n formarea 
consoanei „s” poate să antreneze s�i as�ezarea 

gres�ită a limbii care conduce automat, as�a 
cum am ment�ionat la punctul anterior, la 
alterarea rostirii. 

3. Pozit�ionare buzelor ca pentru formarea 
vocalei „u”. Î�n mod firesc, pentru rostirea 
corectă a „s”-ului buzele vor fi dispuse  
î�ntr-un us�or zâmbet, pentru a astfel coloana 
de aer să î�ntâmpine ca unică obstruct�ie 
pozit�ionarea apexului la baza incisivilor 
inferiori. 

4. Coloana de aer expirată nu este suficient 
de puternică s� i, î�n consecint�ă, aerul nu are 
suficientă putere pentru a ajuta la formarea 
corectă a sunetului. 

5. „Accentuarea” consoanei. Des�i e nefiresc s�i 
imposibil să accentuezi o consoană, sunt 
cazuri î�n care prelungirea ei î�n interiorul 
unui cuvânt cauzată de dorint�a de a te 
asigura că este corect rostită, poate oferi 
senzat�ia că aceasta este accentuată. 

Consoana „s” este o consoană dificilă. 
Pentru formarea ei limba are de executat 
nis�te sarcini precise, iar o alterare minimă a 
pozit�ionării apexului poate atrage după sine 
rostirea gres�ită a acesteia. De asemenea, o 
respirat�ie gres�ită sau o sust�inere deficitară 
a coloanei de aer poate altera us�or rostirea 
acestei consoane. 

Dacă am identificat drept cauză pentru acest 
defect de dict�ie una din cele patru numite mai 

Fig.  Poziționare corectă  
(Grafică Andrei Cozlac)
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sus, de exemplu cea de la punctul 1, vom căuta 
î�n continuare să alcătuim un program eficient 
de antrenament pentru corectarea pozit�ionării 
apexului. Consider esent�ial ca, pentru î�nceput, 
î�n cazul oricărui defect de dict�ie, să fie alcătuit 
un program de a antrena elementele care 
participă la procesul articulat�ie, iar abia apoi 
vom î�ncepe inserarea consoanei pe texte de 
dict�ie specifice. Cu alte cuvinte, î�n funct�ie de 
gravitatea problemei de rostire, î�ncercarea de 
a-l corecta prin lectura directă a unui text de 
dict�ie specific defectului respectiv putem obt�ine 
efectul invers, adică zădărnicirea procesului 
de corectare pe care tocmai l-am î�nceput, ca să 
nu mai aducem î�n discut�ie blocajul real născut 
î�n mentalul studentului care va considera că e 
peste puterile lui să rostească vreodată corect 
acel text. Acest fapt se petrece din rat�iuni simple. 
Î�ntocmai cum unei persoane care azi a decis 
că vrea să devină sportiv de performant�ă nu i 
se poate cere ca, de la primele antrenamente, 
să alerge impecabil î�n cursa de 200 de metri 
garduri, nici unui student care abia a constatat 
că are un defect de dict�ie nu i se poate cere ca 
după cunoas�terea teoretică a principiilor de 
formare a consoanelor să se scuture de defectul 
său s�i să î�nceapă să rostească corect. De ce? 
Pentru că nu are comanda cerebrală şi mus�chii 
format�i pentru noua deprindere. Î�n cazul unui 
student care are vârsta de 19 ani, reflexul său î�n 
formarea deficitară a consoanei „s” este format 
uneori chiar din copilărie, iar reconfigurarea 
unui reflex necesită timp s�i antrenament o lungă 
perioadă de timp. 

Concret, la î�nceput, imediat după 
identificarea modului gres�it de a rosti consoana 
„s”, după ce am constatat că acest fapt este 
cauzat de un apex moale care nu execută corect 
mis�cările de articulare, vom propune exercit�ii 
care să antreneze răspunsul prompt s�i corect 
al acestuia la sarcinile pe care le va avea de 
executat î�n vorbire. Î�n continuare voi aminti 
câteva din exercit�iile pe care le propunem 
student�ilor pentru acest tip de gimnastică:

 • Apexul î�mpinge cerul gurii de unde î�ncepe 
palatul tare, până la baza dinţilor de jos, î�n 
locul de formare al consoanei „Ș”.

 • Apexul î�nţeapă fiecare dinte şi fiecare 
măsea î�n parte, fără a mişca maxilarul. 

 • Rostirea consoanelor „T”, „D” şi „L”, pe rând, 
cu sunet, apoi tot pe rând dar fără sunet, 
apoi trecem la rostirea lor legată, având 
grijă să păstram fiecare consoană corectă;

 • Gura se deschide î�ntr-un zâmbet larg, cu 
spaţiu î�ntre dinţi, se aşază un deget pe 
bărbie pentru ca maxilarul să rămână 
nemişcat î�n timpul executării exerciţiului. 
Limba este scoasă î�n exteriorul gurii, iar 
apexul atinge porţiunea de deasupra buzei 
superioare, iar apoi coboară pentru a atinge  
degetul care ţine bărbia fixată. 

 • După regulile exerciţiului anterior, se 
formează de această dată, atunci când 
apexul atinge sus consoana „T”, iar când 
apexul atinge degetul, consoana „Ș”.

 • Apexul atinge zona dintre buză şi dinţii 
de sus, apoi merge î�n dreapta pentru a 
atinge centrul obrazului, apoi coboară 
î�n spaţiul dintre dinţii de jos şi buză şi 
continuă traseul către mijlocul obrazului 
stâng. Mişcarea devine treptat mai rapidă, 
dar se ment�ine atent�ia pe modul precis de 
executare a mis�cărilor. 

Abia după ce o perioadă de o săptămână 
studentul a antrenat constant vârful limbii, timp 
de aproximativ 20-30 de minute pe zi î�n mai 
multe reprize, putem trece la următoarea etapă, 
care propune corectarea consoanei „s” pe un 
text de dict�ie. Propun ca exemplu pentru acest 
pas al antrenamentului î�n vederea obt�inerii 
unei rostiri corecte o parte a textului pentru 
corectarea consoanei „s”, regăsit î�n cartea 
Cuvinte despre cuvânt a Valeriei Covătariu: 

„Șilvestru s-a retras simandicos î�n 
silvostepa silvestră ca un sinistrat sinistru 
setos de sarcasm…”31

O primă etapă de lucru î�n acest punct 
este î�nlocuirea „s”-ul prezent î�n acest text cu 
„t”, apoi cu „z”, apoi cu “t�”, apoi cu „ts” – având 
mereu grijă ca vârful limbii să lucreze, adică 
să î�mpingă la baza dint�ilor de sus atunci când  
„s”-ul este î�nlocuit cu „t”, apoi să î�mpingă puternic 

3 Valeria Covătariu, Cuvinte despre cuvânt, Casa de 
Editură Târgu-Mureş, 1996, pg. 167
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la baza dinţilor de jos când „s”-ul este î�nlocuit 
cu „s”, apoi să execute curat s�i clar mis�carea de 
la „t” la „s” pentru formarea consoanei „t�” atunci 
când „s” este î�nlocuit cu aceasta, iar î�n final să 
urmeze precis traseul de la baza dint�ilor de 
sus (unde î�mpinge puternic) la baza dint�ilor de 
jos (unde î�mpinge puternic, de asemenea) î�n 
cazul î�nlocuirii „s”-ului cu „ts”. Acest exercit�iu 
are ca obiectiv tot antrenarea apexului, acesta 
fiind motivul pentru care „s”-ul este î�nlocuit 
cu foneme pentru a căror formare este nevoie 
de un apex care execută precis mis�cările. As�  
vrea să precizez că, des�i ne aflăm î�n etapa de 
antrenament pe text, aceasta nu va fi făcută 
fără î�ncălzirea pe care studentul a deprins-o î�n 
săptămâna anterioară. De fiecare dată când se 
va lucra pe text, va fi păstrată î�ncălzirea fixată la 
î�nceputul programului de corectare. 

După această fază de lucru se va lucra pe 
texte mai ample, de o î�ntindere s�i complexitate 
crescută, urmând ca din timp î�n timp să se facă 
o lectură la prima vedere pentru a evalua gradul 
de rezolvare a defectului de dict�ie.

Recomand ca s�i î�n cazul fericit al unei 
corectări rapide să fie păstrat acest program 
de antrenament pe o perioadă de minim 6 
luni (zilnic), pentru ca î�n acest mod să fie 
dobândit un nou reflex care, as�a cum am spus 
la î�nceputul articolului, să fie caracterizat de 
simplitate s�i naturalet�e. Apoi antrenamentul 
poate fi executat la un interval de cel puţin două 
săptămâni pe o perioadă nedeterminată. La 
nevoie se poate reveni ori de cât ori studentul 
simte nevoia unui program mai intens de 
antrenament. 

Odată dobândit acest reflex nu î�nseamnă că 
riscul reaparit�iei vechiul obicei de rostire este 
eludat. Șunt mai multe motive pentru care acest 
lucru se poate î�ntâmpla. Deoarece funcţionăm 
mimetic, dacă vorbim o perioadă î�ndelungată 
cu o persoană care are acelas�i defect de rostire 
ca cel pe care tocmai l-am corectat, putem 
deprinde din nou vechea formulă de articulare. 
De asemenea, î�n cazul î�n care trecem printr-o 
perioadă obositoare avem s�anse ca acest defect 
să reapară, iar dacă atent�ia noastră nu este 
î�ndreptată către a corecta ferm defectul atunci 

când sesizăm că acesta a apărut, chiar dacă î�n 
urma unui efort mai mare, el poate să se instaleze 
iar. De asemenea, î�n cazul unor emot�ii puternice 
pe care i le poate genera studentului evaluarea 
de semestru, de exemplu, sau o sust�inere 
publică (de orice tip), vechea deprindere 
gres�ită î�s�i poate face simt�ită prezent�a din nou, 
dacă nu s-a format cu adevărat un nou reflex 
de rostire. De aceea este nevoie de o perioadă 
mai î�ndelungată de lucru pentru a ne asigura că 
acest defect a fost cu adevărat î�nlocuit cu noua 
manieră de rostire corectă.

Acest studiu de caz este un succint exemplu 
oferit pe baza unui defect de dict�ie fictiv. 
Șpun fictiv pentru că, de cele mai multe ori, 
cauzele aparit�iei unui defect de vorbire sunt 
de obicei cumulate, de exemplu pozit�ionarea 
improprie a limbii, lipsa sust�inerii coloanei de 
aer, î�ncles�tarea maxilarului s�i o pozit�ionare a 
buzelor ca pentru rostirea vocalei „u”. Mai sus 
am propus o scurtă schemă de antrenament 
doar pentru corectarea pozit�ionării gres�ite a 
apexului î�n timpul rostirii consoanei „s”, dar, 
î�n majoritatea cazurilor, atunci când aceasta 
nu este unicul element ce necesită corect�ie 
pentru o rostire justă, e necesar să asociem 
s�i alte exercit�ii de î�ncălzire pentru a facilita s�i 
eficientiza procesul de corectare. 

Disciplina Vorbire scenică are sarcina 
dificilă, dar totodată provocatoare de a se adapta 
permanent î�n demersul ei, de a descoperi 
noi s�i noi modalităt�i s�i variante de a conduce 
studentul pe calea deprinderii unor noi reflexe 
de vorbire. Șunt frecvente momentele î�n care 
un exercit�iu care funct�ionează ideal pentru un 
student nu va funct�iona pentru un altul, iar 
î�n acest caz este indispensabilă capacitatea 
profesorului de ajustare a exerciţiului î�n funcţie 
de nevoile studentului. Î�n fapt, necesitatea de a 
crea variante specifice şi un program de lucru 
individualizat solicită din plin creativitatea 
profesorului şi î�l determină să-şi aprofundeze 
propriile cunoştinţe şi să le î�mbogăţească cu 
noi cercetări şi experimente. 
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Abstract: The need for dance research from a sociological 
perspective is a consequence of the development of the 
highly industrialized contemporary societies, but also of 
the intensification of continental migration. Consequently, 
the 21st century requires the development of new 
methods of analysis of dance, as a social phenomenon, 
but also of body movement, as a means of communication 
and nonverbal expression. The difficulties, inherent in any 
research approach, are rather in terms of analysis tools, 
given the way in which the expression of dance-specific 
communication is articulated.

Keywords: dance sociology, dance history, the study of 
the kinetic, proxemic and linguistic components of human 
interaction, critical aesthetics of dance, dance practice.

Șociologia dansului, ca metodă de 
cercetare, analizează semnificat�ia tuturor 
formelor de dans din societăt�ile moderne. 
Aceste societăt�i sunt î�n mod predominant 
urbane s�i metropolitane, cu economii 
industriale cărora le sunt specifice sistemele 
diferent�iate, î�n raport cu diviziunea muncii s�i 
stratificarea socioeconomică. Acestor sisteme 
le este caracteristică o mobilitate geografică s�i 
socială î�nsemnată. Culturile lor sunt complexe 
s�i eterogene, adesea având o varietate de 
subculturi diferent�iate î�n baza unor criterii ce 
t�in de generat�ie, sex, clasă s�i etnice. Î�n cadrul 
acestei varietăt�i de tradit�ii s�i practici culturale, 
metodele verbale s�i literare predomină fat�ă 
de cele nonverbale s�i vizuale. Una dintre 
consecint�ele acestui fapt o reprezintă tendint�a 
pronunt�ată de a marginaliza artele. Dansul, ca 
mijloc de comunicare s�i expresie nonverbală, 
ce se manifestă prin mis�carea corpului, a fost 

cu precădere marginalizat fat�ă de celelalte 
forme de artă. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care sociologia dansului a 
reprezentat un domeniu de studiu neglijat 
până acum; cu toate acestea, ea î�s� i găses�te 
resursele î�n discipline conexe, mai dezvoltate. 
Cea mai importantă dintre acestea este 
antropologia dansului, î�n cadrul căreia a fost 
efectuată o cercetare etnografică de proport�ii 
considerabile, cu privire la dans î�n societăt�ile 
non-industriale. Înit�ial, această lucrare a 
rezultat din necesitatea de a include analize 
cu privire la important�a dansului î�n cont�inutul 
unor studii generale, ceea ce a condus, la rândul 
său, la dezvoltarea unei discipline subordonate 
preocupată de clasificarea genurilor de dans 
atât î�n cadrul societăt�ilor, cât s�i î�ntre societăt�i, 
dar s�i cu descoperirea semnificat�iei dansului 
prin aplicarea unor modele de comunicare 
s�i mis�care umană. Des�i antropologia 
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furnizează un model clar pentru dezvoltarea 
sociologiei dansului, societăt�ile industriale 
sunt substant�ial diferite de societăt�ile pe 
care antropologii le studiază î�n mod normal, 
iar dansul este, de obicei, o activitate socială 
mai put�in accentuată din cadrul acestora din 
urmă. Except�iile de la această generalizare 
se regăsesc î�n anumite subculturi, de obicei 
definite de factori precum generat�ia, sexul 
sau identitatea etnică; pentru aceste grupuri, 
dansul reprezintă o expresie semnificativă a 
unicităt�ii, fiind uneori un răspuns la dificultăt�ile 
ce le restrict�ionează accesul la avere s�i putere.

Există patru discipline ce furnizează 
resurse importante pentru sociologia dansului. 
Prima o reprezintă istoria dansului, ce oferă 
o bază pentru analiza dansului î�n contextele 
socio-economice s�i politice î�n care a fost creat s�i 
interpretat, î�mpreună cu î�nt�elegerea dezvoltării 
diferitelor forme ale sale î�n societăt�ile moderne. 
Cea de-a doua este studiul componentelor 
kinezice, proxemice s�i lingvistice ale 
interact�iunii umane, ce oferă analogii pentru 
analiza sistematică a dimensiunilor gestuale s�i 
spat�iale ale mis�cării ca formă de comunicare. 
Această lucrare este rezultatul etologiei (studiul 
comportamentului animalelor), psihologiei 
sociale, precum s�i antropologiei interculturale 
s�i, până acum, a fost axată pe microsociologie. 
Cea de-a treia disciplină este estetica critică 
a dansului, ce se preocupă î�n mod special cu 
semnificat�ia dansului ca formă de artă, fiind 
relevantă pentru sociologia dansului î�n măsura 
î�n care conferă o analiză a simbolismului 
dansului. Cea de-a patra o reprezintă practica 
dansului î�n sine, ceea ce include munca celor 
ce gândesc dansul s�i celor ce î�l creează, aces�tia 
oferind o perspectivă importantă î�n interiorul 
structurilor semnificat�iilor din operele de dans.

Primele trei dintre aceste discipline 
depind î�ntr-o mare măsură de modele verbale, 
î�n vederea studierii expresiilor s�i comunicării 
umane, î�n timp ce dansul este o mis�care 
nonverbală a corpului, dezvoltată până la un 
grad î�nalt de măiestrie î�ntr-o activitate socială 
s�i o formă de artă. Având î�n vedere faptul că 
legitimitatea ordinii economice s�i politice este 

dată predominant prin culturile verbale ale 
societăt�ilor industriale, caracterul nonverbal 
al dansului l-ar putea pozit�iona î�n antiteză cu 
ordinea dominantă. Ca urmare, este important 
să fim cons�tient�i de pericolul dependent�ei 
excesive de modele lingvistice pentru analiza 
legăturilor î�ntre dans s�i societate: a verbaliza 
ceea ce este nonverbal amenint�ă puterea 
expresiei critice a dansului fat�ă de ordinea 
socială. Analiza sociologică a dansului necesită 
utilizarea unor metode ce rezonează cu 
caracterul nonverbal al dansului (Boas, 1972).

O altă distinct�ie semnificativă î�n cadrul 
sociologiei dansului se face î�ntre abordarea 
analitică s�i cea socio-institut�ională. O abordare 
analitică depinde de o metodă intrinsecă, 
interpretativă. Aceasta caută să analizeze 
dansul raportat la structurile simbolice s�i 
semiotice prin intermediul cărora se generează 
semnificat�ia. Avem nevoie de perspective 
critice fat�ă de estetică, cu precădere î�n cadrul 
studiului dansului modern vestic, pentru a 
î�nt�elege legătura î�ntre dans s�i mis�carea umană 
obis�nuită ca modalitate de comunicare.

Prin contrast, o abordare socio-
institut�ională a dansului depinde de un punct 
de vedere extrinsec s�i, î�ntr-o oarecare măsură, 
determinist. Aceasta caută să explice dansul prin 
prisma originii sociale a creatorilor, artis�tilor s�i 
publicului, precum s�i prin prisma condit�iilor 
sociale î�n care se desfăs�oară product�iile de dans, 
prezentările s�i prestat�iile. Distinct�ia dintre cele 
două abordări este ea î�nsăs�i de natură analitică: 
o sociologie corespunzătoare a dansului ar 
cont�ine elementele amândurora, deoarece 
conceptele s�i metodele fiecărei abordări sunt 
î�nrădăcinate î�n tradit�iile majore ale investigat�iei 
sociologice clasice sau contemporane. Î�n cadrul 
acestor tradit�ii se regăsesc s�i motivele pentru 
care sociologia a neglijat dansul. Cele două 
probleme, ambele esent�iale viet�ii socioculturale, 
sunt arta s�i corpul.

Dansul, la fel ca toate celelalte forme de 
artă, interpretează î�ntr-un mod simbolic 
compunerea societăt�ii î�nses�i, î�n sensul 
că generează simboluri ce au o anumită 
semnificat�ie î�ntr-un anumit context cultural, 
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î�ntr-o modalitate accesibilă unui public. 
Dansul este diferit din punct de vedere 
sociologic din cauza modului de exprimare, 
prin mis�carea corpului uman. Î�n acelas�i mod 
î�n care societatea industrială marginalizează 
arta, aceasta marginalizează s�i calităt�ile 
expresivităt�ii umane, pe care o subordonează 
rat�ionalismului dominant, acesta pret�uind 
mai mult cons�tientul decât subcons�tientul, 
materialul fat�ă de ideal, comunicarea verbală 
fat�ă de cea nonverbală, mintea fat�ă de corp. Î�n 
acest sens, dansul poate fi privit ca fiind dublu 
marginalizat – î�n calitate de artă s�i î�n calitate 
de artă a mis�cării corpului. As�adar, dansul 
aduce o provocare dublă ordinii socioculturale, 
atât dominant�ei rat�ionalismului s�tiint�ific, cât s�i 
supremat�iei comunicării verbale. Î�n aprecierea 
rolului artelor î�n cultura contemporană, putem 
considera dansul ca fiind la fel de important. 
Acest lucru sugerează, de asemenea, motivul 
pentru care practicarea zilnică a dansului este 
adesea vitală pentru persoanele dezavantajate: 
le permite să exploreze modalităt�i alternative 
de a avea stări expresive ce nu sunt specifice 
culturii normative. Pe de altă parte, putem 
î�nt�elege motivul pentru care anumite forme 
ale dansului ca artă sunt î�ncurajate să 
ment�ină exclusivitatea antrenamentului s�i 
prestat�iilor: acestea pot fi utilizate pentru a 
justifica ierarhia din cadrul structurii existente 
a puterii. Diferent�a dintre cele două ipoteze 
evident�iază semnificat�ia esent�ialmente 
analitică a corpului î�n sociologia dansului. Î�n 
primul caz, mis�carea corpului este o modalitate 
de afirmare a identităt�ii pentru grupurile cu 
acces limitat la alte forme de exprimare. Î�n 
cel de-al doilea caz, gradul î�nalt de disciplină 
s�i dominant�a î�ndelungată a grupurilor de elită 
pot sust�ine antrenamentul formal, precum 
s�i posibilităt�ile pe care acesta le generează. 
Disciplinarea mis�cărilor nonverbale nu face 
decât să î�ntărească superioritatea exprimării 
verbale (Key, 1980).

Corpul uman a devenit, astfel, un vehicul 
pentru simboluri ce redau condit�iile existent�ei 
umane; capacitatea umană pentru sociabilitate 
s�i simbolismul sunt interdependente. Ulterior 

acestei concluzii, antropologia s�i sociologia 
au tratat toate act�iunile corpului ca fiind 
reglementate social. Corpul poate fi privit 
fără echivoc ca fiind un fenomen mai degrabă 
social decât natural. Toate activităt�ile naturale 
sau predispozit�ia la o anumită activitate a 
corpului sunt importante numai î�n măsura 
î�n care acestea sunt controlate social, 
pentru a articula mis�cări ce au o anumită 
semnificat�ie. Corpul s�i mis�cările acestuia 
pot fi analizate ca modalităt�i semiotice s�i 
simbolice ale expresivităt�ii sociale. Din acest 
punct de vedere, concept�ia naturalistică 
asupra corpului devine mai put�in importantă. 
Elementele biologice s�i fiziologice rămân, î�nsă 
acestora li se impun trăsături ale unor act�iuni 
ale corpului controlate de gradul de socializare 
s�i educat�ie al individului. Dimensiunile sociale 
ale corpului prezintă o mai mare important�ă, 
acestea fiind codificate î�năuntrul tehnicilor 
de articulare a mis�cărilor î�n mod cons�tient. 
Acestea sunt raportate la biologia s�i fiziologia 
corpului prin intermediul psihologiei umane, 
acesta fiind rolul cons�tiint�ei. Orice articulare 
este init�ial cons�tientă s�i creativă, î�nsă î�ncă 
de la primele stadii ale mis�cării, aceasta este 
transformată î�n obiceiuri cotidiene prin 
intermediul socializării. Mis�carea zilnică este 
î�nvăt�ată; ea reprezintă prescrierea codificată 
a mis�cărilor ce ajută la comunicare care sunt 
specifice culturii individului. Rezultatul nu 
este o mis�care cons�tientă asupra căreia putem 
reflecta, tocmai din motivul că aceasta este 
obis�nuită s�i regulată. Pe acest temei, putem 
generaliza cu privire la mis�care dintr-un punct 
de vedere sociologic s�i o putem studia dintr-un  
punct de vedere kinezic. Problema ce se 
nas�te este că mis�carea zilnică este atât de 
adânc î�nrădăcinată î�n cultură, î�ncât oamenii 
au tendint�a să privească obiceiurile î�nvăt�ate 
legate de mis�care ca fiind î�nnăscute sau 
determinate biologic. 

Această problemă este evident�iată î�n 
analizele dansului ce se bazează prea mult 
pe modelele derivate din limbajul verbal. 
Asemenea modele sunt tentante nu doar din 
cauza faptului că sunt sofisticate din punct 
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de vedere analitic, ci s�i din cauza faptului 
că interpretarea critică a dansului necesită 
utilizarea limbajului. Cu toate acestea, a ceda 
unei asemenea tentat�ii î�nseamnă renunt�area la 
ideea că dansul este nonverbal. Școpul acestuia 
este explorarea s�i exprimarea dimensiunilor 
comunicării umane, precum s�i semnificat�ia 
ce rămâne independentă de cuvinte. Î�n al 
doilea rând, dansul este o rută majoră s�i î�ncă 
neexplorată prin labirintul codurilor culturale 
ce constituie corpul ca fenomen social. Dansul 
provoacă ideea de reducere a mis�cării la o 
simplă activitate naturală (Șpencer, 1986). 
As�adar, analiza dansului ar trebui să pună la 
î�ndoială prejudecata logică a culturii vestice 
manifestată î�n dominant�a expresivităt�ii 
verbale fat�ă de cea nonverbală s�i ar trebui 
să examineze implicat�iile acesteia. Dansul 
constituie o provocare dublă pentru această 
dominant�ă. Ca formă de artă, acesta poate 
propune alternative ordinii socioculturale 
existente; ca mis�care a corpului, repetată î�n 
moduri cons�tiente s�i creative, acesta celebrează 
expresia nonverbală a experient�ei, astfel că 
provoacă programarea verbală a culturii.

Șociologia dansului a apărut ca unul 
dintre multele răspunsuri la modificările 

fundamentale î�n structura s�i cultura 
societăt�ii contemporane industriale. Cele mai 
importante modificări î�n raport cu dansul le 
reprezintă legătura versatilă î�ntre muncă s�i 
absent�a muncii, diversitatea multiculturală 
aflată î�n continuă cres�tere, dar s�i recunoas�terea 
larg răspândită a semnificat�iei corpului ca 
mijloc de comunicare s�i expresivitate. Cea mai 
importantă misiune a sociologiei dansului 
este aceea de a explica semnificat�ia dansului 
ca modalitate de comunicare î�n contextul 
sociocultural din care face parte. Pentru a 
realiza acest lucru, avem nevoie de o estetică 
critică a dansului, î�n vederea diferent�ierii 
dansului ca artă a spectacolului de mis�carea 
obis�nuită. Avem nevoie de antropologie pentru 
a ne furniza datele etnografice din care putem 
genera comparat�ii interculturale î�ntre genuri 
s�i contexte de dans. Ș� i avem nevoie de istorie 
pentru a localiza originile semnificat�iei prezente 
a dansului î�n societate. Șociologia dansului se 
bazează s�i pe epistemologia tehnicilor de dans 
s�i pe institut�iile de educat�ie s�i antrenament î�n 
dans, pentru a furniza mecanismul conceptual 
pentru analiza dansului s�i a mis�cărilor la toate 
nivelurile interact�iunii sociale.
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Simona Șomăcescu este una din marile personalități ale dansului din România, 
recunoscută și apreciată în întreaga lume. Timp de peste 18 ani a fost, rând pe rând, 
Prim-balerină, Coregraf, Maestru de balet și Șef al companiei de Balet a Operei 
Naționale București. Actualmente este Lector univ. dr. la UNATC I.L. Caragiale, 
Departamentul Coregrafie. De-a lungul anilor a publicat articole de critică de 
dans în cele mai prestigioase ziare și reviste de cultură din țară: Yorick, Observator 
Cultural, România Liberă, Ziua, Cronica Română etc. Face parte constant din 
juriul de specialitate al: Galei Absolvențiilor UNATC (2006, 2007, 2008 și 2013 
– Președinte), al Comisiei de angajare la ONB (2007) și în cadrul primei ediții a 
concursului Români Pentru o Lume organizat de Fundația Sergiu Celibidache 
(2013). Este Laureată a Concursului Internațional al Soliștilor de Balet de la 
Moscova (1985), a obținut Premiul Publicului la Concursul Internațional de Balet 
de la Helsinki (1991), Mențiune la Concursul Internațional de Balet de la Jackson 
(1994), iar presa din România a desemnat-o ca fiind Personalitatea Teatrală a 
Anului în urma interpretării, în Premieră Națională, a rolului Anna Karenina din 
baletul cu același titlu, creat de Ioan Tugearu la Opera Națională București (1998). 
Președintele României i-a conferit Ordinul Național Meritul Cultural în grad de 
Cavaler (2004), iar Institutul Cultural Român i-a acordat Diploma de Excelență 
pentru Cel mai Bun Profesor, în cadrul Olimpiadei Naționale de Coregrafie, 
pentru rezultatele deosebite obținute de elevii săi (2009). Pentru activitatea sa 
excepțională desfășurată în calitate de Șef al companiei de balet a ONB, revista 
Actualitatea Muzicală, editată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 
România, i-a decernat Premiul pentru Promovarea Artei Coregrafice (2011).

Simona Șomăcescu is one of the great personalities of Romanian dance, 
acknowledged all over the world. For more than 18 years she was prima ballerina, 
choreographer, ballet master and head of the Ballet Company of the Bucharest 
National Opera. Currently she is a Lecturer PhD at UNATC I.L. Caragiale, Department 
of Choreography. Over the years, she has published dance critique articles in the 
country’s most prestigious newspapers and magazines: Yorick theatre journal, 
Observator Cultural, România Liberă, Ziua, Cronica Română etc. She is constantly 
invited to be a member of the specialized jury of: the UNATC Graduation Gala (2006, 
2007, 2008 and 2013 - President), the Employment Committee of ONB (2007) and 
the first edition of the Romanians for the World Competition organized by the Sergiu 
Celibidache Foundation (2013). She is a Laureate of the International Ballet Soloists 
Contest in Moscow (1985), won the Public’s Prize at the International Ballet Contest 
in Helsinki (1991), Mention at the Jackson International Ballet Contest (1994), 
and the Romanian press nominated her as the Theatrical Personality of the Year 
following her performance in the role of Anna Karenina in the ballet with the same 
title made by Ioan Tugearu at the Bucharest National Opera (1998). The President 
of Romania awarded her with the National Order of Merit - Cavalier (2004), and 
the Romanian Cultural Institute awarded her with the Diploma of Excellence for 
Best Teacher in the National Choreography Olympiad for the outstanding results 
obtained by her students (2009). For her outstanding work as head of the ONB 
Ballet Company, Actualitatea Muzicală magazine, edited by the Union of Composers 
and Musicologists in Romania, awarded her with the Promotion of Choreography 
Award (2011).
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Abstract: The art of Tap Dance contains a latent artistic 
potential that made possible its activation and re-activation 
in various cultural spaces and artistic milieus. Currently, 
it represents a very versatile, expressive and sophisticated 
art form and musical tool that can be utilised in order 
to emphasize the artistic qualities of certain theatrical 
performances, thus increasing the value of theatre as an 
artistic outlet. This research can be interpreted as a pleading 
in favour of a synergic, flexible and complementary fusion of 
the two forms of artistic expression: tap dance and theatre.

Keywords: theatre, tap dance, co-action between theatre 
and tap dance, artistic complementarity of theatre and tap 
dance.

The actor and the dancer – two correlative artistic roles
The recent scientific literature on 

choreography has highlighted its importance 
not only in the art of dance in general, but also 
in other performance-based art forms, such 
as dance and theatre, especially in the latter, 
which – as of late – has adopted numerous 
principles, mechanisms and techniques that 
have solely been attributed to the art of dance. 
În the last 3 to 4 decades dance-theatre has 
evolved and restored the gap in development 
that had been so visibly present between 
classical and dance-teacher. Comparatively, 
20 years ago, on the Romanian art scene, the 
importance of the body as a tool had been a real 
struggle to explain and define its importance 
in the display and rendering of the artistic 
message, to the point where the actors needed 
to be convinced to utilise means of expressions 
that go beyond the verbal; today the situation 
is proving to be complexly different.

Ît has improved greatly, firstly because no 
convincing needs to be done regarding the 
importance of the psychometric dimension 
in the performing arts, furthermore, one can 
notice a greater acceptance, on the part of 
the actors, when it comes to movement on 
the stage in general and dance in particular, 
increasing the actors’ willingness to include 
the psychometric dimension in the entire 
theatrical performance.

Therefore, it can be stated, that at this 
point, in Romania, choreography as an art form 
has gained an ever increasing role, presently 
holding an important position in the overall 
theatrical experience, so much so, that almost 
every production team features professional 
choreographers. Îrrespective of the fact that 
a play may or may not contain choreographic 
elements the choreographers are invited and 
co-opted in a team, this had not been the case in 
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the recent past as some directors have shown 
resilience to such an addition to the team.

At the moment, the actor and the 
dancer are seen as two correlative roles. În 
contemporary theatre the stage becomes 
the space where all the personal – and in 
some cases social – struggles and experience 
can be „burnt“ and transformed into art or 
artistic symbols due to the symbolism of 
the human body that has become a means 
of personal expression. These symbols are 
to be interpreted and deciphered by the 

viewers, thus shaping their consciousness 
through art.

The connection between the actor and the 
dancer is very artfully invoced by Friedrich 
Nietzsche in the following quote: „The actor, 
the mime, the dancer, the musician, the lyric 
poet, are closely akin; in their instincts they 
are ultimately one. But they have gradually 
specialized and separated from each other 
– to the point of mutual contradiction. The 
lyric poet longest remained at one with the 
musician; the actor with the dancer.”1

Tap dance – body-gestures-sound complementarity
The rhythmic and musical variety of tap 

dance renders it the top position on the list 
of all dance forms, relying on the absolute 
complementarily of the body, its gestures and 
sounds. These two elements –dance and music 
– complete one another, producing a rhythmic 
musicality accompanied by artistic expressions 
and virtuosity. Hence, there is a musicality of 
the motion produced by the dancers whenever 
they use it as a means of artistic expression, 
often becoming an authentic audible universe, 
that reaches its maximum capacity through 
tap dance. All these descriptions lead to the 
conclusion that the actor/dancer attribute 
utmost importance to rhythm, irrespective of 
its being interior or exterior rhythm, due to 
the fact that they (the performers) are forced 

to engage with it as an essential factor, thus, 
making its absence on the stage unimaginable. 
În the same way, tap dance considers rhythm 
to be essential, the fundamental element, due 
to the fact that the variability of the rhythmic 
formulas and the relevance of the sense of 
rhythm make this art form rank the highest 
on the scale of percussion-based dances. 
Additionally, the convergence between rhythm 
and musicality elevate this form of bodily 
expression to the rank of higher art from.

Furthermore, there are types of dances 
that encourage improvisation and theatrical 
interpretation that could be considered a 
convergence of rhythm and musicality in the 
context of tap dancing, as well as an artistic 
complementarity between theatre and tap dance.

Ideational Premises
General ideational premise:

În the cultural and creative sector it is 
an essential fact that the actor, as well as 
the audience, is going through a continuous 
transformation.

The status of the actor has become the centre 
of a debate „between two fields of influence and 
use: one represents the traditional play, the 
classical one, that is linked to the institution 
of the Theatre and features a production 
mode governed by a traditional and classical 
paradigm; whereas the other is the result of 
cultural industry and entertainment, and is 

linked to the quasi-general1spectacularisation 
of communication. The actor gradually loses 
the contemporary aura of a unique star, no 
longer being the sole protagonist of their own 
show in order to become a part of an industry 
that requires the usage of the communicative 
abilities outside the theatre as an institution.“2

The audience goes through continuous 
transformation as well, especially due to the 

1 Friedrich Nietzsche, The Twilight of Idols. http://
www.academia .edu/24897621/Friedrich_
Nietzsche_Twilight of Îdols

2 Marian Popescu, Theatre and Communication (Teatrul 
şi comunicarea), Bucureşti, UNÎTEXT, 2011, p. 60
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following main reasons:
 • the diverse category of consumers;
 • the change in the rapport between these 

consumer categories;
 • the existence of the transformative effect 

of the cultural goods and products;
The immediate consequences of the 

cultural management, occurring both on a 
large and small scale can be linked to the 
following factors:

 • the objective knowledge of the audience;
 • the stimulation of the cultural consumption;
 • luring in and educating a new category of 

consumers in order for them to participate 
more actively or even passively to cultural 
events by involving all the actors of the 
community;

 • the alphabetisation of the new audience 

based on its cultural consumption;
 • the creation of adapted cultural offers, 

and viable cultural answers, solutions;
 • loyalisation of the audience;
 • the decrease of the non-cultural 

consumption, the increase of the audience’s 
motivation to take part in the theatrical 
experience and the triggering of a collective 
cultural consciousness in the audience;

 • intensifying the role of a theatrical 
community – making available, for the 
potential audience, a wide array of shows; 
establishing and developing an artistic 
capital purposefully designed to offer 
cultural entertainment for the community, 
on medium and long ter;

 • the development of a cultural 
infrastructure on a national level.

Specific ideational premises:
As two forms of the performance arts, 

the two complementary forms of artistic 
expression – theatre and dance – can be 
presented in a stage reproduction that 
elaborates on the full capacity of both tap 
dance and theatre. The ideational premises of 
this artistic relationship are as follows:
1. There is a complementary relationship 

between dance and theatre, this makes 
them both easy to integrate and to feature 
in various artistic scenarios, i.e. in co-
action.

2. The artistic valences of tap dance can be 

utilised in order to accentuate, ameliorate 
the augmentation of the expressive power 
and artistic qualities of the theatrical 
productions and in a visible increase in the 
theatre’s artistic quality.

3. În the globalised contemporary societies, 
cultural hybridization and the combination 
of the traditional with the post-modern 
allows the creation of prolific cultural 
and artistic diversity, where the cultural 
and traditional forms are revalued, 
reinterpreted and updated, thus utilising 
their creative potential to the fullest.

For an efficient complementarity and co-action between theatre  
and tap dance

The conclusions of the studies conducted 
in Romania31 as well as the expert opinions lead 
to the idea that, in Romania, there is a current 
cultural context that is characterised by great 
changes. The performance arts are undergoing 
a full process of reactive, proactive and active 

3  Cultural Consumption Barometer 2014 (Barometrul 
de consum cultural 2014). The Culture between the 
Global and Local Sphere, The National Înstitute of 
Cultural Research and Development, Bucharest, Pro 
Universitaria, 2015, p. 8

transformation influenced by cultural, social, 
demographic, educational, aesthetic and 
managerial etc. factors.

Figure 1 highlights the fact that the theatre, 
as well as tap dance can be closely analysed and 
established in two main ways: as independent 
cultural phenomena and as cooperative cultural 
phenomena that complement one another. 
Thus, the theatre as an artistic phenomenon, 
through the work of the artists and through 
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all of the cultural elements involved will 
ultimately provide cultural goods, which, 
through specific marketing mechanisms, will 
become collective goods, part of a collective 
consciousness as cultural products on their 
own. Șimilarly, tap dance is analysed as an 
independent artistic phenomenon, it provides 
moments and artistic acts that carry cultural 
messages, that are characteristic to this 
particular art form. On the other hand, the 
enabling of a co-action and complementarity 
between tap dance and theatre will provide 
the possibility of experiencing concerted 
artistic acts, through which the synergy and 
complementarity of these two art forms 
will insure the emphasis, improvement and 
augmentation of their expressive quality, as 
well as the mutual capacity of their artistic 
valence. Due to these mutual influences, the 
possibility of constructing various potential 
artistic messages has been ever increasing, 
this fact will significantly improve the quality 
of the artistic scenes, acts and events. As the 
table below illustrates the technical elements 
retain their importance, irrespective of their 
rigidity; however, the mark and value of these 
specific moments and events will always be 
provided by the following elements:

 • Însuring their high expressive value (used 
combined), on a much higher scale than 
in the case of tap dance and theatre as 
individual art forms. The harmonious and 
synergic combination of these two art 
forms in such a way that their message 
will become much more accentuated 
and nuanced from an instrumental and 
expressive point of view.

 • Însuring the artistic completeness through 
the collaboration between the verbal and 
non-verbal elements of communication, this 
combination operates as a great advantage 
and support for the actor, enabling them to 
convey the desired artistic message, both 
verbally and non verbally, the latter can be 
easily exploited in situations that do not 
allow an adequate verbal rendering of the 
desired artistic messages.

 • The actor’s acquisition of artistic 
independence, of the ability to convey a 
multimodal artistic message. Therefore, 
in tap dance, the message is mainly an 
auditive one complemented by the bodily 
expression and the style and mode of 
instrumental and aesthetic expression; 
all these features will be chosen in order 
to deliver a clear message, that will get 
through either to the audience or to the 
stage partner of the performing artist.

 • The multimodal range through which the 
messages can be transmitted proves the 
complexity and importance of the fusion of 
two different forms of artistic expression. 
All these considered, the tap dance needs 
to be defined and understood as a multi-
valent form of expression that possesses 
certain features, that utilise the technical 
elements of the actor’s artistic expression 
i.e. rhythm, complex bodily expression, 
motor coordination, memorisation, 
collaborating and mutual synchronization 
with colleagues.

 • The crystallization of a certain visionary 
attitude of the actor; this will help in the 
artistic localization not only in the actors’ 
short and medium term approach, results 
and performance, but on a long term as 
well, thus creating a bridge between the 
present and future in a complete fusion of 
inspiration and reason.

These issues discussed in the current 
research are those of an authentic nature and 
actuality having as their purpose the creation 
of a statement about this artistic phenomenon 
in our country, and thus, they constitute a 
priority in the agenda of the performance 
arts’ project management and marketing; 
similarly, such a research can show advantages 
in the field of education, dance methodology 
and artistic learning. Furthermore, it can 
contribute beneficially to the establishment 
of a modern vision about professional theatre 
and music. The vision this paper puts forth 
represents a way of doubling the quality of 
the contemporary theatre performances by 
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infusing them with the power of tap dance.
From an artistic point of view, the analysis 

and correlations that can arise from various 

aspects involved in this equation allow the 
investigation of an ample research field and the 
creation of a more extended research horizon.

Conclusions
Ît is an incontestable fact that tap dance 

possesses a latent potential that, through 
time, has made it possible for this art form to 
express itself on a global scale, emerging in 
various cultural and artistic settings.

Nowadays, at the beginning of the 21st 
century, it can be safely stated that this art form is 
compatible with the image of contemporaneity 
and it represents a versatile, complex and 

sophisticated form of art and music. Ît’s artistic 
valences leave room for exploitation in many 
aspects, such as the quality and expressiveness 
of the theatrical performances. Îts numerous 
attributes represent the fundamental ground 
for pleading in favour of its flexible, synergic 
and complementary use in order to create an 
artistic fusion between tap dance and theatre. 

Figure 1 The advantages of the co-action and complementarity between theatre and tap dance
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Studii de Teatru de animaţie
Brânduşa Zaiţa Silvestru – zâna păpuşilor

Georgeta DRAGAN-STANCIU
UNATC „I.L. Caragiale“ București
georgetadragan@yahoo.com 

 
Abstract: The article is a tribute to Professor Brânduşa 
Zaiţa Silvestru, considered the fairy of puppets in Romania, 
trying to capture both the professional profile of the great 
actress of puppet theatre, but also lesser-known aspects 
of her life as beloved teacher. A complex personality, with 
multiple artistic, literary and pedagogical talents, she is 
presented through the eyes of students, stage colleagues 
and the audience that adored her. There are also funny 
episodes, because, in addition to all the listed qualities, 
Brânduşa Zaiţa Silvestru was a person with an aura of 
kindness, joy and contagious humor, which all those who 
knew her and unconditionally loved her miss.

Keywords: Brândușa Zaița Silvestru, puppetry, star, 
professional puppetry theatre, high level of performance.

Viața este un vis.
Un vis sau o poveste...

A fost odată, ca niciodată, î�n t�inutul 
poves�tilor, o zână care, cu duios�ie s�i iubire, 
î�nsuflet�ea păpus�ile de tot felul, transmit�ându-le  
viat�ă, bucurie, suspine s�i fiori cu mâna-i 
delicată sau cu fire subt�iri, prin care-s�i trecea 
parte din suflet. Zeci, sute de generat�ii de 
copii au rămas fermecat�i pentru totdeauna de 
Șânziana, de Șcufit�a Ros�ie cea năzdravană, de 
Puiul delicat sau de bunătatea fără margini a 
Cenus�ăresei.

A fost considerată una dintre cele mai 
valoroase reprezentante ale artei păpuşăreşti 
din România, fiind una dintre cele mai cunoscute 
şi î�ndrăgite de public artiste ale genului. 

Brândusa Zait�a Șilvestru s-a născut pe 8 
iulie 1933, î�n Botos�ani. Cea mai importantă 
perioadă a viet�ii artistice s�i-a desfăs�urat-o 
la Teatrul Ţăndărică, î�ntre anii 1950-1997, 

unde aducea î�n fiecare zi bucurie copiilor. Dar, 
cu aceeas�i dragoste mergea s�i î�n mijlocul lor, 
î�mpărtăs�indu-le cu candoare s�i rafinament 
frumuset�ea s�i mirajul lumii păpus�ilor. Tot 
pentru ei a scris s�i numeroase piese şi adaptări 
pentru teatrul de păpuşi (Păcală, care s-a 
jucat la T�ăndărică, la Craiova, la Timis�oara s�i 
î�n Bulgaria, Fâș-fâș și Pâș-Pâș s�i o dramatizare 
după D-l Goe, cu indicat�iile regizorale scrise î�n 
versuri) s�i chiar a pus î�n scenă un spectacol, 
ca regizor artistic la Teatrul de Animaţie din 
Bacău. Electrecord i-a păstrat interpretarea 
inegalabilă pe discul Brândușa povestind 
copiilor. A jucat in filmul lui Tudor Mărăscu, 
Bună seara, Irina s�i î�n Bunicul lui Îosif Demian.

Î�ncepând cu anul 1990, devine profesoară de 
Arta Teatrului de Păpuşi la Academia de 
Teatru şi Film din Bucureşti, devenită mai apoi 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică (UNATC), având o contribuţie 
deosebită la formarea multor generaţii de artişti 
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de gen. Pentru mult�i dintre noi (printre care mă număr s�i eu), 
a fost cea mai î�ndrăgită profesoară, care ne-a vegheat pas�ii 
s�i ne-a î�ndrumat s�i dincolo de anii facultăt�ii, pentru că venea 
cu mare drag la toate examenele (de licent�ă, masterat) sau 
spectacolele î�n care noi, cei tineri, jucam la T�ăndărică. Părerea 
ei era importantă, tot�i o as�teptam ca pe un verdict. Era atât de 
sinceră s�i de binevoitoare î�n acelas�i timp, î�ncât oricine ar fi 
avut de câs�tigat urmându-i sfaturile.

Brândusa Zait�a Șilvestru era de fapt o „actrit�ă de proză”, 
după cum declara î�ntr-un interviu. A absolvit Înstitutul 
de Teatru î�n 1960, la clasa lui A. Pop Mart�ian, fiind colegă 
cu Ștela Popescu, Șorin Gheorghiu, Anda Caropol, Agatha 
Nicolau, Ruxandra Îonescu, Marcel Hârjoghe. A preferat 
teatrul de păpus�i, pentru că se molipsise de acest „microb” – 
după cum ea î�nsăs�i spunea –, î�ncă din 1949, când, elevă fiind, 
făcea parte dintr-un cerc de teatru. „Î�n 1950 am dat concurs 
s�i apoi am urmat cursuri de pregătire la «T�ăndărică», unde 
i-am avut profesori, printre alt�ii, pe Marietta Șadova s�i pe Șică 
Alexandrescu; de fapt, când am terminat liceul, jucam de doi 
ani î�n spectacolele acestui teatru. Îar, dacă e să fiu sinceră de 
tot, trebuie să-t�i mărturisesc că, pe vremea când terminam 
Înstitutul, nu mă gândeam atât la o carieră teatrală, cât 
visam să ajung... vedetă de cinema! A lipsit î�nsă «lansarea» 
la momentul potrivit s�i am rămas ceea ce sunt, adică artist 
mânuitor, lucru care astăzi î�mi convine de minune.” (Zait�a 
Șilvestru î�n Kivu, 1983, p. 22)

„Ș� i totul a î�nceput dintr-o joacă de vacant�ă. Ca elevă de 
liceu, s-a prezentat la un concurs de admitere la Teatrul 
«T�ăndărică». A dat viat�ă unei bufnit�e, a recitat versuri, a 
cântat, a dansat s�i – deloc î�ntâmplător – a fost admisă. (...) 
Brândus�a Zaita-Șilvestru: farmec personal, o cascadă de 
râs s�i voie bună, vervă contagioasă, spirit acid, dar s�i caldă 
duios�ie.” (Diaconescu, 1979, p. 49)

Î�n spectacolul Cei din urmă de Maxim Gorki, spectacol al Înstitului de Teatru, cu premiera 
la data de 19.11.1959, a interpretat personajul Doamna Șokolova. Regia era semnată de Beate 
Fredanov, asistent regie Zoe Anghel Ștanca. Î�n cel de-al doilea spectacol al Înstitutului de Teatru 
î�n care a jucat, Nu-i totdeauna praznic de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia A. Pop Marţian, 
asistent de regie Cornel Todea (premiera la 25 ianuarie 1960), a interpretat rolurile Agnia şi Daria. 
Î�n acelaşi an, a fost Henriette î�n Mica studentă de Nikolai Pogodin (premiera pe 22 februarie 1960), 
regia regia A. Pop Marţian, asistent de regie Cornel Todea.

Șanda Diaconescu, î�n revista Teatrul, apărută î�n 1979, făcea un elogiu modestiei, scriind 
despre performant�ele actrit�ei, care, la acel moment, avea deja 29 de ani î�n spatele paravanului, 
unde dăduse viaţă unui număr de 60 de personaje, „interpretând cu egală bucurie s�i roluri mari, s�i 
aparit�ii episodice”. 

Numeroase roluri memorabile î�i poartă semnătura, î�n spectacole ca: Artiştii pădurii (1954, regia 
Ştefan Lenkisch), Fraţii Liu (1955, regia Renée G. Șilviu), 2-0 pentru noi (1956, regia Renée G. Șilviu), 
Micul Muck (1957, regia Miron Niculescu), Păţaniile unei păpuşi de lemn (1958), Păcală (1959, regia 
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Ştefan Lenkisch), Cea mai frumoasă stea (1962, 
regia Miron Niculescu), Elefănţelul curios 
(1963, regia Ştefan Lenkisch, rolul principal), 
Eu şi materia moartă (1964, regia Margareta 
Niculescu şi Ştefan Lenkisch), Cele trei neveste 
ale lui Don Cristobal (1965, regia Margareta 
Niculescu), Ileana Sânziana (1967), Peter Pan 
(1971), Pisica de una singură (1976, regia 
Margareta Niculescu), Făt-Frumos din lacrimă 
(1982, regia Margareta Niculescu), Don Quichotte 
(regia Ştefan Lenkisch, rolul principal), Aventuri 
cu Scufiţa roşie (1986, regia Cristian Pepino, 
rolul principal), Cenuşăreasa (1990, regia Șilviu 
Purcărete, rolul principal) pentru care a primit 
numeroase premii de interpretare la festivaluri 
naţionale şi internaţionale. A realizat numeroase 
recitaluri: Puiul (1974), Arvinte şi Pepelea (1984, 
regia Victor Îoan Frunză), Mănuşa (1987, regia 
Ludmila Șzekely-Anton); Dumbrava Minunată 
(1989, regia Cristian Pepino), Coţofana hoaţă 
(1996, regia Brânduşa Zaiţa Șilvestru), î�n care 
şi-a pus î�n valoare registrul larg al posibilităţilor 
de interpretare. Î�ntr-un interviu acordat revistei 
Teatrul, î�n 1983, spunea: „... cu Puiul, după 
Brătescu-Voines�ti, am ajuns s�i î�n Elvet�ia, unde 
am î�nceput prin a da o serie de spectacole î�n 
preajma sărbătorilor î�ntr-un magazin s�i am 
terminat prin a prezenta show-ul pe ret�eaua 
color a televiziunii elvet�iene.“ (Zait�a Șilvestru î�n 
Kivu, 1983, p. 23)

Păpus�ile preferate ale Brândus�ei Zait�a 
Șilvestru erau păpus�ile pe mână, bi-ba-bo, 
des�i î�n spectacole mânuia toate tipurile de 
păpus�i. Actrit�a recunos�tea, î�n acelas�i interviu: 
„Eu sunt î�n primul rând o «bibab». Î�n teatrul 
nostru s-a ajuns la o polarizare destul de netă a 
mânuitorilor î�n raport cu aceste două formule, 
dar sunt s�i artis�ti capabili să treacă us�or de 
la una la cealaltă. [...] A�  propos de păpus�i, 
pot să mă laud ca am lucrat cu păpus�i gen 
«Muppets», concepute de Îrina Borovski, î�ncă 
din 1974, când actualii Muppets nici nu existau 
pe ecranele din România”. Vorbind despre 
teatrul de animat�ie la acel moment, despre 
termenii „teatru de păpus�i” sau „de marionete”, 
profesoara Brândusa Zait�a Șilvestru sesizase: 
„Realitatea este că niciuna dintre aceste 
denumiri nu-i acoperă precis s�i complet sfera 
de act�iune. Eu l-as�  numi teatru multiplu. (...) 
Vorbind serios, chiar dacă termenul nu are 
s�anse să «prindă», el exprimă o realitate, căci 
este genul de teatru care î�mbină cele mai multe 
modalităt�i de expresie, pornind de la dans 
s�i mis�care, trecând prin gestică s�i ajungând 
la muzică s�i rostire.” (Zait�a Șilvestru î�n Kivu, 
1983, p. 24)

Uneori, cu tristete, recunos�tea: „Din păcate, 
efortul nostru de creat�ie este minimalizat”. Ș� tia 
că arta noastră este considerată, pe nedrept, o 
Cenus�ăreasă a teatrului. 

Î�n anul 2018, când am sust�inut spectacolul 
de disertat�ie Rățușca, am avut bucuria ca 
dumneaei să facă parte din juriu s�i să aprecieze 
î�n mod deosebit spectacolul s�i interpretarea 
mea. Mi-a povestit că a avut s�i dumneaei o 
păpus�ă-răt�us�că la care a t�inut foarte mult, dar 
care i-a fost furată la un moment-dat, după 
ce o spălase s�i era agăt�ată la uscat. A suferit 
foarte mult din cauza pierderii acelei păpus�i. 
Am identificat fotografia acestui personaj – 
Răt�us�ca Mac-Mac, alături de care este chiar î�n 
imaginea alăturată.

O î�ntâmplare nostimă pe care a povestit-o: 
„Î�n Sânziana și Pepelea de Vasile Alecsandri, 
Pepelea era Anda Călugăreanu, iar Șânziana 
eram eu. Căpătasem nis�te cozi mari, făcute 
din codit�e diferit colorate, prinse una de alta, 
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pe aproximativ 1,60 m lungime. Î�mbrăcată î�n 
fotă, ie s�i cu ghete... La sfârs�itul spectacolului, 
eu s�i cu Anda trebuia să facem un adevărat cros 
până la autobuzul teatrului, ca să ne ferim de a 
fi strivite de admiratoarele noastre. Ș� i, de ce să 
nu recunosc, s�i de admiratori având î�ntre 8-14 
ani. Dorint�a lor cea mai puternică era să ne 
atingă, să se convingă că existăm s�i ca persoane, 
dar mai ales ca personaje. Cât dura demontarea 

decorurilor s�i î�mpachetarea păpus�ilor, dădeam 
zeci de autografe. Uneori, micii spectatori aflau 
numerele noastre de telefon. 4-5 fete mă sunau 
cu regularitate să afle noutăt�i «de la Șânziana». 
Asta eram eu pentru ele. Î�ntr-o seară, una din 
prietenele s�i admiratoarele mele, Mariana, a 
telefonat mai devreme ca deobicei. Eu î�ncă nu 
apucasem să ajung acasă. A răspuns sot�ul meu:

Valentin Silvestru: Alo!
Mariana: Alo! Cu Șânziana, vă rog!
V.S.: N-a sosit î�ncă acasă. E la spectacol. Cine a 
î�ntrebat de ea, vă rog?
Mariana: Mariana. Dar tu cine es�ti?
V.S.: Eu sunt sot�ul ei!
Mariana: Tu es�ti Pepelea?
V.S.: Nu sunt Pepelea, ci sot�ul ei.
Mariana (uimită): Păi cum, are doi bărbat�i?
V.S.:!!!
Mariana: Alo! Alo!
V.S.: Da!
Mariana: Ș� i pe tine atunci, cum te cheamă?
V.S.: (râzând): Eu sunt sot�ul ei s�i mă cheamă 
Valentin.
Mariana: Mi-ai mai spus o dată asta. Deci nu te 
cheamă Pepelea?! 
(în clipa aceea am intrat eu pe ușă).
V.S.: Ștai, drăgut�ă, că a sosit Șânziana. T� i-o dau 
la telefon.

Oricât am î�ncercat eu să-i explic că Anda, 
adică Pepelea, e sot�ul meu numai pe scenă, 
degeaba! Î�i spuneam că, de fapt, Pepelea de pe 
scenă este interpretat tot de o femeie. Ea, nu s�i 
nu. Pentru dânsa, Pepelea era sot�ul s�i gata!”141

Ca o recunoas�tere a meritelor artistice, a primit 
Premiul ATM pentru întreaga activitate, î�n anul 
1983, apoi Premiul de Excelenţă în animaţia 
românească, acordat de UNÎMA România 
s�i Premiul UNITER pentru Teatrul de Animaţie.

1 https://sanuuitam.blogspot .com/2018/06/
copiii-in-lumea-papusilor.html, articol publicat î�n  
Spectacol, Almanahul Revistei Tribuna, aprilie 1988

Brândus�a Zait�a Șilvestru s-a bucurat 
î�n toată cariera de aprecierea colegilor, a 
colaboratorilor s�i a student�ilor. Unii dintre ei 
au avut amabilitatea de a-mi răspunde la câteva 
î�ntrebări. 

Paul Ionescu, actor la Teatrul de Animat�ie 
T�ăndărică î�s�i amintes�te cum a cunoscut-o: „Am 
cunoscut-o î�n ’73, ’74..., când am dat concurs 
pentru a intra la cursurile teatrului, pentru 
formarea de actor-păpus�ar... Ș� i-am văzut-o acolo, 
î�n sală, printre personalităt�ile din juriu; (...) când 
am intrat, atâta ret�in: un cap blond, mare, cu un 
păr tapat s�i râsul ei colorat (...) Eu nu s�tiam cine 
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este. Când am ajuns î�n fat�ă, ca să mă produc, am văzut că era 
superbă, era o femeie superbă. Cred că avea... până î�n 40 
de ani. Ea era, dintre tot�i păpus�arii teatrului, cea mai bună 
actrit�ă. Cu voce deosebită, cu personalitate deosebită, cu 
o cultură adecvată. (...) Î�n meseria asta trebuie să ai două 
lucruri: talentul actoricesc s�i î�ndemânarea. Nu se poate 
una fără alta. Ei, ea le avea pe amândouă. Şi se vedea lucrul 
ăsta. Ș� i nu era un profesor foarte la-ndemână. Nu puteai 
s-o păcăles�ti cu vorbe sau cu s�mecherii, ce-am gândit 
eu, ce profund sunt... Nu! «T� ine mâna sus î�ntâi s�i-ntâi!», 
că era greu, cădea mâna...; ăsta era primul lucru care ne 
omora… s�i dup-aia … ce-ai vrut să spui? Păi, ce să spun… 
Habar n-aveam ce voiam să spun, eu eram blocat pe ideea 
că trebuie să fac, nu mai aveam î�n gând ce voiam să spun; 
dup-aia am î�nt�eles eu că trebuie să s�i spun ceva. Îar când 
s�tiam ce vreau să fac, nu eram î�n stare să fac; lucrurile se 
despărt�eau brusc, î�n clipa când ajungeam pe scenut�a aia, 
să fac acolo ce e de făcut. Ne-a ajutat. Foarte mult. Ș� i când 
ni se adresa nouă direct sau mie personal, atunci lucrurile 
dintr-o dată căpătau altă turnură, nu mai î�ndrăzneam să 
zic nimic, eram ca o sugativă; că avea, că nu avea dreptate, 
noi î�ncasam. Avea… 90% avea dreptate. Nu ajunsese 
vedetă degeaba î�n teatrul ăsta. Șă ne î�nt�elegem, î�n teatrul 
de păpus�i, s�i î�n special î�n Teatrul T�ăndărică, nu erau 
vedete. Păpus�ile erau actorii. Nu oamenii care mânuiau. 
Ea era mai mult de atât.

Georgeta Drăgan: Cum era ca și actriță?
Paul Ionescu: Pot să spun că era perfectă; din toate 

punctele de vedere. Ea transmitea cel mai mult; mai erau 
actori care transmiteau prin păpus�ă, dar ea transmitea din 
capul locului. Pentru că s�i partea vocală pe care ea o aborda 
era foarte bine făcută. Î�n timp ce la ceilalt�i se simt�ea că nu-i 
de acolo sau că se as�teaptă să vină un actor mare, un actor 
consacrat, o vedetă, a cărei voce este recognoscibilă s�i care 
va interpreta vocal partitura personajului. As�a era moda 
î�n Teatrul T�ăndărică, î�n epoca respectivă s�i, după câte s�tiu, 
î�n toate teatrele din t�ară. Doar î�n anumite teatre, care erau 
foarte slăbut�e s�i care nu aveau o echipă de actori, î�n diverse 
oras�e mai mici, doar acolo nu se practica. Deci ea era un 
model pentru toată lumea s�i, î�n afară de faptul că î�mi era 
model ca profesoară, o vedeam ca model s�i ca artist. Pentru 
că asta s�i era. (…) N-am jucat î�mpreună până după 1989. Î�n 
1990 m-a abordat să intru î�ntr-un spectacol, alături de ea 
s�i de Cristina Popovici (pe vremea aceea, Ros�iianu acum), 
î�ntr-un spectacol după Eminescu. Un scenariu făcut de ea, 
î�mpreună cu regizoarea Șzekely; un scenariu care a suferit 
modificări importante; a durat foarte mult montarea 

Concept nr. 1 (  20)  /2020



Research

209

acelui spectacol. Șe chema Mănușa, după un 
basm al lui Eminescu, put�in cunoscut. Ș� i atunci 
am văzut ce î�nseamnă munca alături de ea. (…) 
Ca personalitate era dominantă. Domina, călca î�n 
picioare tot ce era lângă ea. Ș� i-avea o tenacitate s�i 
o dorint�ă... era flămândă de succes. Ș� i să iasă bine.  

G.D.: E adevărat că repeta la un rol până îi 
ieșea perfect, cu ore de studiu individual?

P.I.: Șpectacolul ăsta (Mănușa) s-a făcut 
pentru că ea a vrut să-l facă un recital. Era moda 
aceea cu recitaluri, cu spectacole de păpus�i î�n 
care jucau 1-2 oameni; cel mult 2 oameni. N-a 
putut. A î�ncercat. Cu regia lui Victor Îoan Frunză. 
N-a putut. A luat-o pe Ludmila Șzekely-Anton. 
Nu s-a putut. Ș� i până la urmă, a luat-o pe Cristina 
s�i-au ajuns la concluzia că mai trebuie un om, un 
bărbat, s�i m-au luat pe mine. Eu am fost deosebit 
de î�ncântat că am jucat cu ele. Ei, dar repetit�iile 
la acest spectacol au fost un cos�mar. Î�n primul 
rând, datorită faptului că ea era o perfect�ionistă 
– s�i eu sunt, cel putin as�a am pretent�ia de la 
mine, că sunt un perfect�ionist, dar ca ea... î�n 
niciun caz. După fiecare repetit�ie, ea rămânea î�n 

continuare acolo, să mai facă, să mai dreagă, să 
mai pună ceva, pentru că se simt�ea complexată 
de marionetă, pe care n-o stăpânea. Ea vedea 
că n-o stăpânes�te. Personajul ăsta, Cunigunda, 
regina, î�l făcea foarte bine, s�i ca marionetă, 
fără discut�ie. Pentru că avea un stil de mânuire 
destul de limitat. Era nevoie mai mult de o 
prezent�ă vocală s�i statică, mis�cările erau de o 
anume acuratet�e. Dar, până să ducă mâna aia la 
cap, că, vai, suferă ea..., voia să facă chestia asta 
î�ntr-un stil perfect�ionist, n-avea voie să se ducă 
mâna un picut� mai alături; totul trebuia să fie de 
fiecare dată la fel, perfect. Uluitor! Dorint�a asta 
de perfect�iune î�i aducea s�i o putere de muncă 
senzat�ională. O motiva. Abnegat�ie! Un mare 
artist a fost! Ș� i atunci cred că trecuse momentul 
ei de glorie, dar ea tot voia să fie – s�i era – î�n glorie 
s�i se impunea. Ea a condus sect�ia de păpus�i prin 
postura ei impozantă. Avea o atitudine care 
domina. (...) Deci mie nu prea mi-a făcut bine 
spectacolul ăsta, Mănușa, decât prin faptul că 
am lucrat alături de ea s�i am avut foarte multe 
de î�nvăt�at de la ea. Această seriozitate, care e 
greu să fie atinsă de cineva.

G.D.: Care e cea mai amuzantă/
nostimă întâmplare care vă vine în 
memorie când vă gândiți la doamna 
Brândușa Zaița Silvestru?

P.I.: Ar fi câteva aspecte, nu s�tiu 
cât de amuzante... Brândus�a a avut o 
viat�ă romant�ioasă extraordinară. Din 
câte am auzit eu – n-am fost coleg de 
generat�ie, ca să s�tiu, să fi văzut ceva 
din ceea ce spun –, dar î�n perioada ei 
de î�nceput, î�n tineret�ea imatură, cu 
toate că avea aceeas�i nebunie a viet�ii 
ei î�n exprimarea artistică, a făcut ca 
mult�i bărbat�i să i se arunce la picioare. 
(...) Cert este că Șilvestru a câs�tigat 
prin masculinitatea lui deosebită, 
intelectual rasat, cu mult umor, cu 
vervă, cu s�arjă... se făcea loc î�n jurul lui.

Un alt aspect, de această dată 
despre cenzură: Î�n epoca aia, toate 
spectacolele aveau parte, î�nainte 
de premieră, de o discut�ie. La care 
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discut�ie, tot�i actorii teatrului – nu numai actorii, 
puteau să fie s�i tehnicieni, personal TEȘA –, î�s�i 
puteau expune părerile s�i chiar s�i le expuneau. 
(...) Când ea spunea (s�i mai erau oameni, era 
Valeriu Șimion) ceva, avea dreptate. Am fost 
educat�i ca tot�i oamenii să-s�i spună opiniile s�i î�s�i 
spuneau opiniile pe bune! Ș� i spectacolul, după 
fiecare discut�ie de acest gen, se mai repeta o 
dată s�i se corectau lucrurile. N-aveam treabă 
cu ideologia, pentru că era us�or eludată. Noi ne 
ocupam de copii s�i atunci lucrurile erau privite 
mai us�urel s�i nu s�tiu ca vreodată cenzura să 
ne fi atacat decisiv. A, au fost nis�te vorbe: era 
un personaj... „Șă nu-i spunem tătucu’”; „Dar 
de ce?” „Pentru că duce cu gândul la tătucul 
Ștalin”. Habar n-aveam că lui Ștalin i s-a spus 
„tătucul”. Ș� i copiii cu atât mai puţin. Îdiotul ăla 
de s�ef de partid a perceput similitudinea; o 
prostie. Asta a fost cea mai decisivă î�ntâmplare 
legată de cenzură. Î�n rest, era o autocenzură, că 
s�tiam că nu trebuie să spunem nis�te vorbe. Am 

avut ocazia să joc î�ntr-un spectacol cu pionieri; 
păpus�ile alea erau nis�te caraghioslâcuri, cu 
cravata aia la gât. Râdeai de ele. A venit cineva s�i 
a zis: „Șă dispară alea de acolo!” Pentru că erau 
nis�te maimut�oi cu cravată la gât. Ș� i din clipa aia, 
chiar că nu s-au mai făcut spectacole cu pionieri. 

G.D.: Stând de vorbă acum despre doamna 
Brândușa Zaița Silvestru, care este cea mai 
puternică imagine care a rămas în memoria dvs.?

P.I.: Lider. Da, era un om extraordinar 
care, din toate punctele de vedere, a s�tiut să se 
impună. Un om î�nsemnat. O vedetă. Ș� tii cum 
e, vedetă nu ajung tot�i. Ajung oamenii ăia care 
au o stelut�ă deasupra. Ea avea multe stelut�e 
deasupra. Eu cred că dacă ea nu s-ar fi ocupat 
de păpus�i, ar fi fost la fel, î�n vârful ierarhiei. 
Pentru că avea aceste calităt�i, de a fi lider; 
calitatea de a fi lider nu o are oricine. Ea o avea. 
Ș� i s�tia să se impună. Din câte am î�nt�eles, la fel a 
făcut s�i la facultate.” 
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Abstract: The language of the animation theatre is the 
one provided by the puppet through its animator. Its 
means of communication receive profound symbolic value. 
Through his manner of animation, the animator offers 
the puppet a life of its own, thus managing to convince 
the spectator of any age that everything that happens on 
stage is not a mirage, but the pure reality of here and now.

Keywords: animation theatre, emotion, puppet, story, 
children, art, communication, language.

Teatrul de animat�ie este o artă complexă 
prin definit�ie s�i una dintre cele mai vechi forme 
de manifestare artistică, ce î�nglobează toate 
formele de artă a frumosului – teatrul, muzica, 
pictura, dansul, sculptura – transformându-le 
î�ntr-o metaforă plină de semnificat�ii s�i emot�ii. 
De altfel, istoria teatrului de păpus�i, datează 
î�ncă din vremea lui Platon, care imagina 
mitul peșterii, î�n lucrarea sa Republica, prin 
intermediul imaginilor create de un spectacol 
de umbre, ilustrând astfel că omul nu poate 
cuprinde cu fiint�a sa î�ntreaga realitate, ci doar 
o proiect�ie a propriilor percept�ii, ce pot fi 
î�ns�elătoare.   

De asemenea, date referitoare la existent�a 
teatrului de animat�ie datează din vremea lui 
Șocrate, conform scrierii lui Xenophon (430-
355 î�.Hr) – Symposium – Șocrate aflat la o cină 
aristocrată î�n casa lui Callias, î�l î�ntreabă pe cel 
care s-a ocupat de î�ntret�inerea petrecerii, un 
om din Șyracuse, de care din oamenii săi este 
cel mai mândru, iar acesta i-a dat un răspuns cel 
put�in surprinzător pentru acesta: „Entuziaștii, 
să fie binecuvântați. Ei sunt cei ce mă ajută  

să-mi câștig traiul, venind să-mi vadă păpușile.” 
(Șpeaight, 1970, p. 6). Î�n Banchetul sofiștilor, 
600 de ani mai târziu, Athenaios ment�iona 
un anume păpus�ar faimos î�n acele timpuri – 
Potheinos – care î�s� i prezenta propriile piese, 
î�n care parodia avea loc de cinste, „pe aceeași 
scenă pe care Euripide și contemporanii săi 
prezentau piesele lor” (Șpeaight, 1955, p. 25).

Î�ncă din cele mai vechi timpuri, păpus�ile 
au fost folosite fie ca obiecte sacre î�n diferite 
ritualuri, ca î�nfăt�is�ări simbolice î�n cadrul 
sărbătorilor populare, fie ca un motor de 
promovare a religiei, a Bisericii, dar s�i cu rol de 
comentator al moravurilor sociale, satirizând 
s�i parodiind î�ntâmplări, personalităt�i de seamă 
ale tuturor timpurilor. Timp de secole, teatrul 
de păpus�i a fost considerat inferior, asemuit 
de multe ori cu teatrul de stradă, realizat 
cu mijloace facile, pe alocuri obscen, î�nsă 
extrem de atractiv pentru toate clasele sociale. 
Foarte mult�i artis�ti de seamă ai timpurilor 
au î�mbrăţis�at această artă pentru că, spre 
deosebire de arta dramatică, cenzura aplicată 
teatrului de păpus�i nu era atât de restrictivă, 
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astfel aces�tia reus�ind să î�s� i exprime liber ideile 
s�i viziunile. Î�n ciuda aparent�elor, la î�nceputul 
secolului al XX-lea, teatrul de animat�ie a fost 
folosit ca instrument de revoltă s�i propagandă 
î�mpotriva ipocriziei s�i a spiritului falimentar al 
culturii burgheze. Cu timpul teatrul de păpus�i 
s-a transformat dintr-un spectacol rudimentar, 
itinerant, prezentat pe scene improvizate, 
î�ntr-o formă de artă concretă de mare 
amploare, aflată î�n permanentă dezvoltare, 
grat�ie preocupării unor personalităt�i de 
seamă, precum Maurice Maeterlinck, Alfred 
Jarry, Gordon Craig, Richard Teschner, Tadeusz 
Kantor, Șergey Obraztsov s� .a.m.d. 

Des�i are o î�ndelungă istorie î�n care s-a 
adresat publicului matur, astăzi, teatrul de 
animat�ie este considerat o artă destinată 
cu precădere celor mici, poate datorită 
prejudecăt�ilor cum că obiectul care face 
î�nsus�i subiectul acestui tip de teatru este unul 
destinat copiilor. Păpușa sau marioneta nu 
reprezintă un obiect decorativ, ci o prelungire 
a actorului î�n mâinile căruia aceasta prinde 
viat�ă. Actorul-păpus�ar imprimă acesteia, prin 
mis�care s�i voce, stări, emot�ii s�i trăiri puternice. 
Teatru de animat�ie poate fi considerat, cu 
multă seriozitate, un miracol, atât pentru cei 
ce î�l î�nfăptuiesc, cât s�i pentru publicul privitor. 

Emot�ia jocului î�n sine, dar s�i puterea pe care o 
are de a transpune lumea magică a poves�tilor 
î�n imagini, fac din teatrul de animat�ie o 
artă î�n care mijloacele de expresie schimbă 
percept�ia umană atât de rigidă s�i î�nchistată î�n 
concret. Î�n multe ocazii, teatrul de animat�ie, a 
fost considerat o Cenușăreasă a teatrului, un 
gen minor, î�nsă acest tip de teatru, as�a cum 
spunea s�i George Șand (î�n Pătrăs�canu, 1945), 
se adreseaza nu numai copiilor, ci și tuturor 
oamenilor de duh (p. 533).

Teatrul de animat�ie stimulează s�i cultivă 
creativitatea s�i imaginat�ia copiilor, dar s�i pe 
cea a adult�ilor, î�n funct�ie de disponibilitatea 
pe care aces�tia o au atunci când vin î�n sala de 
teatru. Astăzi, rolul primordial al său este să 
deschidă mint�i s�i suflete s�i nu acela de educator 
î�n sensul didactic, ci estetic.

Pentru un copil, teatrul de animat�ie este 
un mediu propice pentru explorarea unor 
sentimente puternice, pentru dărâmarea unor 
bariere ale timidităt�ii sau pentru î�nvingerea 
unor temeri. Șpre desebire de adult, el vine cu 
inima deschisă s�i sufletul la gură să trăiască 
alături de păpus�i s�i de actori povestea sa 
preferată. Împlicarea lui î�n povestea ce se 
desfăs�oară pe scenă, nu este î�ngrădită de 
prejudecăt�i artistice s�i culturale, dar acest 
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lucru nu ar trebui să determine prezentarea 
unui spectacol lipsit de consistent�ă, de conflict, 
de emot�ii. Copilul este cel mai mare critic mai 
ales atunci când vine la teatru – dacă nu î�i place 
un personaj, o î�mprejurare sau chiar î�ntregul 
spectacol, cu sigurant�ă va face tot posibilul 
să comunice acest lucru; î�nsă atunci cand î�i 
place ce se î�ntâmplă pe scenă, el se implică, 
exact cum face s�i atunci când se joacă, s�i doar 
atunci spectacolul vizionat nu mai este doar 
un simplu spectacol, ci o trăire concretă s�i 
memorabilă pentru copil.

Î�n teatrul de animat�ie, cuvântul rostit nu 
este atât de important pe cât este vizualul. 
Acest lucru nu presupune ca dramaturgia să 
fie una lipsită de substanță, ci mai degrabă 
trebuie să aibă anumite caracteristici specifice, 
subliniate î�n articolul Dramaturgia teatrului 
de animație de prof. univ. dr. Cristian Pepino 
(2002, p. 214), s�i anume: text s�i replici 
scurte, conflict, prezentarea unor personaje 

noi de-a lungul piesei, astfel ment�inând 
treaz interesul publicului, trecerea de la un 
decor la un altul î�ntr-un ritm alert, net�inând 
cont de coordonatele temporale s�i spat�iale, 
jocul fizic al personajelor s�i predominanta 
acestuia s�i, cea mai importantă dintre toate, 
cunoas�terea publicului căruia î�i este destinat 
spectacolul. Este cât se poate de important ca 
reprezentat�ia să fie una alertă, vie, î�n care să 
predomine bucuria sinceră a jocului. Fiecare 
spectator ce păs�es�te î�n sala de spectacol, î�n 
mod special copilul, aduce cu sine o emot�ie pe 
care o transmite actorului prin react�ia pe care 
o are la ceea ce se petrece pe scenă, de aceea 
completul ce dă viat�ă spectacolului trebuie să 
se ridice la standardele pe care acesta le are, iar 
acest lucru se poate realiza doar cunoscând cu 
adevărat publicul căruia se adresează povestea 
jucată. Fantezia, empatia s�i emot�ia sunt piloni 
de bază î�n spectacolele realizate pentru 
teatrul de animat�ie, pentru că, spre deosebire 

Cei trei purceluşi –  Teatrul Ţăndărică 
Spectacolul utilizează mânuirea de pe pasarelă şi revine la una din tradiţiile teatrului de păpuşi – 

marioneta cu fire lungi. Textul şi regia: Mihai Gruia Sandu; Scenografia, costumele şi păpuşile: Daniela 
Drăgulescu, Matei Dumitrescu, Elena Nucă, Mihai Ungureanu, Silviu Spirescu;  

Muzica: Mihai Bisericanu; Distribuţia: Florin Mititelu, Paul Ionescu, Adrian Lefter, Roxana Vișan, 
Andreea Ionescu, George Simian.
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de teatrul dramatic unde personajele din 
piese se regăsesc î�n realitatea imediată, cele 
din spectacolele de animat�ie sunt produse 
ale fanteziei noastre. Doar noi le putem găsi 
corespondent�e î�n realitate personajelor 
fantastice s�i asta doar prin puterea imaginat�iei. 
Ori, dacă dramaturgul a căzut î�n capcana 
teatrului dramatic, î�ncărcând textul cu replici 
s�i dialoguri interminabile, atunci păpus�a î�nsăs�i 
î�s� i va pierde acel farmec pe care î�l posedă.

Limbajul teatrului de animat�ie este cel 
oferit de păpus�ă prin intermediul mânuitorului 
său. Mijloacele sale de comunicare primesc 
valoare simbolică profundă. Prin mânuire, 
acesta î�i oferă o viat�ă a sa proprie, astfel 
reus�ind să convingă spectatorul de orice vârstă 
că tot ce se î�ntâmplă pe scenă nu este aievea, 
ci totul se î�ntâmplă aici s�i acum. Animarea 
obiectelor nu este străină niciunui om. Fiecare 
dintre noi am făcut acest lucru la un moment 
dat, cu toată credint�a noastră. Această act�iune 
a fost pusă de către psihologi pe seama 

dorint�ei omului de a-s�i pune î�ntrebări s�i de 
a-s�i găsi propriile răspunsuri referitoare la 
condit�ia sa trecătoare. Astăzi, păpus�a este 
ades folosită î�n terapiile suport pentru copiii 
cu deficient�e verbale, de concentrare, dar s�i 
pentru î�mbunătăt�irea anumitor trăsături de 
caracter î�n plină formare. Fort�a comunicării 
prin intermediul păpus�ii este incredibilă!

Șpectacolele de teatru de animat�ie NU sunt 
spectacole de teatru dramatic la scară mică. 
Păpus�ile s�i marionetele nu trebuie să fie privite 
ca substitut al actorilor din teatrul dramatic, ci 
î�n ele este conservată sperant�a creatorului că 
cei ce le vor vedea pe scenă, cu sigurant�ă vor 
vedea dincolo de obiectele î�n sine. Dorint�a 
păpus�arului de a anima personajele ce ajung 
î�n mâinile sale, se poate asemui cu cea a 
copilului, î�n măsura î�n care cons�tientizăm 
că nu este doar o simplă joacă, ci păpus�arul, 
asemenea actorului dramatic, simte nevoia să 
exteriorizeze viziunea sa asupra problematicii 
umane general-valabile. 
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Abstract: Scenography is a complex art that aims to 
model the imagination of the public using visual messages 
transmitted by the association of concrete elements. 
Architectural documentation through sketches captures 
this aspect. Details of both their execution and their sense 
of observation are also very important. The science of 
detailing helps in both architecture and scenography. 
Through parallelism with architecture, scenographers 
develop concepts such as: space and character, space and 
light etc. Speaking of space as a boundless entity that 
contains and surrounds all objects, it is defined by what 
man perceives, full and empty, shadow and light, time 
travel, having an aesthetic dimension that is perceived 
historically and stylistically, differently. The scenographer 
artist aims, by presenting the plastic elements, in a 
finished form, in the setting, to stimulate the spectator’s imagination using all 
this vocabulary similar to that of an architect. 

Keywords: scenography, architecture, space, science of detailing, style.

Aflată la intersect�ia dintre arte, implicit 
artele vizuale, scenografia este exprimarea 
unor concepte de viat�ă moderne, despre decor, 
spat�iu, costum ce răspunde exigent�elor estetice 
la fel ca s�i arhitectura. Șcenografia este o artă 
complexă ce are ca scop modelarea imaginat�iei 
publicului folosind mesaje vizuale transmise 
de asocierea elementelor concrete. As�a cum 
spune Le Corbusier1 (1924) arhitectura 

1 Charles-E� douard Jeanneret-Gris, cunoscut sub 
pseudonimul de Le Corbusier pe care l-a adoptat 
(n. 6 oct. 1887– d. 27 aug. 1965), a fost un arhitect, 
urbanist, decorator, pictor, sculptor, realizator de 
mobilier, teoretician s� i scriitor elvet�ian, naturalizat 

este „jocul savant, exact, corect și magnific 
al volumelor reunite sub lumină; lumina și 
umbra relevează aceste forme”2 (p. 16), scara 
umană fiind modulul ce unes�te această artă cu 
scenografia. Caracterizarea se poate suprapune 
decorului, sugerând universul spectacologic 
prin conexiunea artelor vizuale cu limbajul 

cetăt�ean francez, faimos pentru contribut�iile sale 
importante la curentele arhitecturale ce astăzi 
poartă numele de modernism, brutalism sau stilul 
internat�ional î�n arhitectură, alături de Ludwig Mies 
van der Rohe, Walter Gropius s� i Theo van Doesburg.

2 „L’architecture est le jeu savant, correct et 
magnifique des volumes assemblés sous la lumière.”
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arhitectural adus î�n spat�iul de joc. Măiestria 
dispunerii prin evident�iere a volumelor 
arhitecturale ce se introduc î�n scenă, a casei 
privite din fat�adă sau din interior, aflate sub 
influent�a reflectoarelor este un element prezent 
prin sugerarea dramatugică. Documentarea 
arhitecturală prin schit�e surprinde acest aspect. 
Foarte importante sunt s�i detaliile – atât cele de 
execut�ie, cât s�i simt�ul de observat�ie al acestora. 
Ș� tiint�a detalierii ajută atât î�n arhitectură, cât 
s�i î�n scenografie. Un element minor poate 
schimba mesajul s�i intent�ia acestuia. O bună 
cunoas�tere a elementelor de detaliu ajută 
s�i la informat�ia pe care o transmitem unui 
program digital. Cursurile de proiectare de 
scenografie sunt utile s�i material fundamental 
pentru informat�iile transpunerii î�n programe 
de desen computerizat. Not�iunile de proiectare 
au imediată aplicabilitate s�i la realizarea 
machetelor de studiu, atât de importante 
pentru studentul scenograf, cât s�i pentru lucrul 
î�n echipă de mai târziu, cu regizorul. 

Șcenografia a preluat din arhitectură toate 
mijloacele specifice identităt�ii spat�iului, fiind din 
punct de vedere vizual destinată publicului de 
teatru. Î�n afara Arhitecturii, Șcenografia nu ar putea 
să se raporteze la spat�iul scenic, spat�iul scenic nu ar 
putea să se raporteze la spat�iul teatral. Decorul, chiar 
î�n forma lui metaforică, are nevoie de not�iunile cu 
care operează arhitectura. Pentru scenografi este 
importantă viziunea tridimensională a decorului, 
realizarea lui din materiale s�i prin tehnologii 
constructive utilizate î�n spat�iul concret, dar care au 
legătură cu convent�ionalul efemer al decorurilor. 
Prin paralelism cu arhitectura, scenografii dezvoltă 
concepte precum: spațiul și personajul, spațiul și 
lumina etc. Vorbind despre spat�iu ca o entitate 
nemărginită care cont�ine s�i î�nconjoară toate 
obiectele, el este definit de ceea ce omul percepe, 
plin s�i gol, umbră s�i lumină, parcurs temporal, având 
o dimensiune estetică care este percepută istoric s�i 
stilistic, diferit.

Artistul scenograf urmăres�te, prin 
î�nfăt�is�area elementelor plastice, î�ntr-o 
formă finită, î�n decor, stimularea imaginat�iei 
spectatorului folosind tot acest vocabular 
similar cu cel al unui arhitect.

„Scenografia modernă – scria Dan 
Nemt�eanu – depășind rolul de fond ilustrativ 
neutru, devine un element de bază în construirea 
spectacolului. Ea poate deveni un cadru de 
localizare sau de generalizare, poate fi un fond 
neutru voit, un mediu violent caracterizant sau, 
dimpotrivă, în deliberat contrast cu actul scenic, 
fiecare dintre aceste luări de poziție constituind 
un element creator și interpretativ.” (Cazaban, 
2011, p. 96)

Definirea spat�iului este făcută geometric, 
prin lungime, lăt�ime s�i î�nălt�ime, unităt�i 
de localizare, coordonate ale sistemului 
tridimensional, cu care lucrează atât 
arhitectul, cât s�i scenograful. Creatorul de 
imagini transpune î�n materialitate cont�inutul 
dramatic, identifică stilistic î�n timp s�i 
spat�iu redând î�n limbaj specific conceptul 
scenografic. Liviu Ciulei a stabilit noua reformă 
a teatrului o dată cu articolul Teatralizarea 
picturii de teatru din revista Teatrul, nr. 2, iunie 
19563,1 referindu-se la expresivitatea ideii 
scenografice î�n detrimentul naturalismului 
decorului, orientând mis�carea teatrală spre 
un spat�iu semideschis s�i deschis. O cameră 
cu pardoseală, tavan s�i patru peret�i este un 
spat�iu î�nchis. Un spat�iu a cărui delimitare este 
part�ială, se numes�te spat�iu semideschis. Când 
î�nchiderea perimetrală lipses�te vorbim de 
spat�iu deschis as�a cum este un teatru î�n aer 
liber. 

Î�n arhitectură, dispunerea organizată, 
spat�ială, după cerint�e funct�ionale este 
similară.  Rezultatul activităt�ii de structurare 
se desfăs�oară de la simplu la complex, de 
la obiect la clădire, ansamblu sau sistem 
urbanistic, î�n funct�ie de gradul de complexitate 
al funct�iunilor. Șpat�iile arhitecturale pot 
transmite: izolare, comunicare, protejare etc., 
similitudine conceptuală cu actul scenografic. 

Evolut�ia umană a generat o alcătuire 
complexă de colectivităt�i, care, datorită 
nevoilor individuale s�i sociale, au solicitat 
spat�ii arhitecturale care să satisfacă anumite 

3 Revista academică Concept, vol. 3/nr.2/2011, 
ht tps ://www.unatc .ro/cercetare/reviste/
concept03.pdf
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cerint�e din viat�a reală urmând un schelet 
al dispunerilor. Șchema funct�ională este 
binevenită î�n realizarea unui proiect, deoarece 
aceasta interact�ionează generând un act 
artistic cu un caracter cons�tient. Proiectul s�i 
conceptul scenografic au o temă, din care, prin 
reprezentarea grafică a unui spat�iu, rezultă 
locul unde desfăs�urăm o activitate plină de 
evenimente. El este î�nsot�it de o machetă, cu 
forme s�i dimensiuni la o scară de măsură, s�i 
este precedat de studii de documentare, î�nsot�it 
de calcule economice s�i tehnice. 

Documentarea asupra epocii din istoria 
arhitecturii, a stilurilor reprezentate prin 
obiecte de mobilier sau obiecte funct�ionale, 
ajută scenograful î�n procesul de î�nt�elegere 
s�i transmitere a mesajului către spectator. El 
descifrează teme, motive, simboluri legate de 
culoare, de arhetipuri s�i se ajută de mijloace 
scenice î�n comunicarea vizuală. Șpat�iul interior 
ca decor î�n scenă este organizat de exemplu 
din panouri, cu rol delimitativ, conceput 
pe un schelet, cu un plus de mecanisme, 
s�i î�mbogăt�it de lumină cu propriul mesaj. 
Materialele utilizate î�n decor, î�n spat�iul efemer 
al spectacolului, au legătură semantică cu 
cele convent�ionale din arhitectură. De aceea, 
important�a proiectării î�n creat�ia scenografică 
este o provocare î�n care realitatea este văzută, 
observată ca o operă de artă, iar î�nt�elegerea 
semnificat�iilor culturale, formele s�i evolut�ia 
lor descoperă linia poves�tilor ce act�ionează 
emot�ional asupra spectatorului. 

Viat�a este determinantă î�n evolut�ia 
spat�iilor construite din arhitectură. La fel s�i 
î�n actul artistic desfăs�urat pe scenă, viat�a este 
motorul. Din punct de vedere fiziologic, inima 
este centrul vital emot�ional. Ea are cavităt�i ce 
sunt divizate s�i făcute să comunice, generând 
energie creatoare. Înima este prima care se 
nas�te s�i ultima care moare. Extrapolând, viat�a 
pornes�te de la un spat�iu compartimentat – 
inima – unde are loc divinul, emot�ia, intelectul, 
afectul, iar î�n teatru aceasta este scena. Din 
punct de vedere funct�ional, camera sau 
î�ncăperea este unitatea, partea dintr-un spat�iu 
î�n care se desfăs�oară un eveniment. Este celula 

spat�iului de locuit sau inima casei. Șuccesiv 
s�i î�n paralel cu evolut�ia omului, aceasta se 
divide s�i primes�te semnificat�ii s�i î�ntrebuint�ări 
diferite. 

Dacă î�n arhitectură, dimensionarea tuturor 
elementelor se raportează la om, î�n teatru acestea 
pot fi hiperbolizate sau chiar să devină personaj. 
Î�nt�elegerea simbolurilor de reprezentare din 
arhitectură, ajută studentul scenograf î�n a citi un 
plan de teatru sau un spat�iu neconvent�ional, î�n 

My Fair Lady de Frederick Loewe, regia Robert 
Carsen, teatrul Châtelet, Lelegante My Fair 

Lady signee Robert Carsen de retour a Paris, 
8 decembrie 2013 de Patrick Georges Montaigu, 

https://www.resmusica.com/2013/12/08/
lelegante-my-fair-lady-signee-robert-carsen-de-

retour-a-paris/, accesat la 04.11.2020
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care are loc un spectacol. Capacitatea de a lucra 
î�ntr-un spat�iu teatral dat este ajutată de aceste 
simboluri. Marele scenograf, regizor s�i arhitect 
Liviu Ciulei consideră arhitectura „ca una din 
cele mai frumoase meserii masculine. Toate artele 
sunt legate între ele prin faptul că unitatea lor de 
măsură este dimensiunea omului, fie cea psihică 
fie cea fizică – dimensiunea lui individuală și cea 
socială.”41

Șpre deosebire de arhitectură unde 
proiect�ia se numes�te plan, î�n scenografie 
această proiect�ie cu proprietăt�ile ei se 
numes�te plantație. Cunoas�terea dimensiunilor 
elementare din limbajul proiectării ajută 
viitorul scenograf î�n a dispune cu parcimonie, 
mesajul trimis spectatorului. 

Î�nsemnătatea cunoas�terii stilistice este 
importantă, î�n ceea ce prives�te raportarea la 
evolut�ia temporală a unui spectacol. De aceea 
analiza stilurilor arhitecturale î�n dispunerea 
lor planimetrică, î�n plantat�ie, cât s�i î�n elevat�ia 
parietală este necesară. 

De la formele brute ale materialului ce ridică 
un volum construit, până la î�mbrăcămintea 
peretelui î�n decorat�ii, ca un costum al caselor, 
voi prezenta succint curente s�i stiluri de 

4  ÎGLOO, Cu gânduri și cu imagini… despre Liviu Ciulei, 
26 octombrie 2011, https://www.igloo.ro/cu-
ganduri-si-cu-imaginidespre-liviu-ciulei-3, accesat 
la 07.08. 2018

abordare, î�n evolut�ia arhitecturii, subliniind 
legătura peretelui s�i calea de acces î�ntre spat�ii, 
cu semnificat�ii diferite. 

Mesajul pe care o us�ă, un gol sau o fereastră 
î�l transmit este fascinant. Au fost preocupat�i 
de vocabularul acestora nu numai arhitect�ii, 
cât s�i artis�tii plastici, î�n decursul timpului. 
Î�ntunericul care domnes�te î�n scenă este 
imaterialul, iar lumina s�i concretet�ea decorului 
ne vorbesc despre triumful viet�ii. Î�n funct�ie 
de compozit�ia spat�ială, golurile participă 
la tranzit�ia luminii jucându-se cu aceasta, 
î�mbogăt�ind un traseu sau amplificând senzat�ii, 
anticipând un acces sau î�ndeplinind o funct�ie 
strict de circulat�ie.

La fel ca î�n arhitectură, limbajul folosit de 
un scenograf este atât plastic, cât s�i tehnic. 
Șchit�ele de studiu, de atmosferă, plans�ele 
de execut�ie a decorurilor sunt similare din 
punct de vedere al acuratet�ei cu cele ale 
unui architect. O bună î�nt�elegere a spat�iului 
de joc la fel cu cea a partiului de arhitectură, 
a tehnologiei scenice, ajută scenograful să 
exprime s�i să inoveze, să transmită emot�ional, 
să facă o legătură imaginară sau chiar fizică 
cu spectatorul. Șe cunosc mult�i arhitect�i 
care au schimbat esent�ial arta spectacolului. 
Dimensiunile scenei, atât pe orizontală, cât s�i 
vertical, influent�ează dimensiunea realizării 
unui decor. Legăturile de acces ale actorilor, 

Panou fațadă exterioară din 
spectacolul My Fair Lady, 
Théâtre du Châtele, regizor 
Robert Carsen, Lelegante My 
Fair Lady signee Robert Carsen 
de retour a Paris, 8 decembrie 
2013 de Patrick Georges 
Montaigu, https://www.
resmusica.com/2013/12/08/
lelegante-my-fair-lady-signee-
robert-carsen-de-retour-a-
paris/, accesat la 04.11.2020
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mutarea, depozitarea s�i schimbarea î�n timpul 
jocului a decorurilor, capacitatea de a se folosi 
de mecanismele de scenă, trape, turnante, 
practicabile, chiar s�i de spat�iul din buzunarele 
scenei, precum s�i de mecanismele de deasupra 
spat�iului de joc, amplasarea s�i pozit�ionarea 
luminilor, efectele speciale, toate sunt elemente 
notabile care participă la redarea unei plantat�ii 
de decor. 

Șpat�iul de joc este o exprimare tridimen-
sională î�n care actorul s�i scenograful se 
desfăs�oară, la fel ca s�i un architect. Șcenograful 
se exprimă s�i prin elevat�ii ale plantat�iei, 
„lucrează la proiectul artistic s�i tehnic de 
execut�ie, adică desenează, cotează s�i notează 
schit�ele, după care atelierele teatrului 
urmează să execute obiectele ce compun 
scenografia unui spectacol” (Cazaban, 2008, 
p. 61). Modalitatea de detaliere s�i execut�ie 
a panourilor de scenografie este î�nsot�ită s�i 
de metoda desfăs�urărilor prin care, similar 
arhitecturii de amenajare de interior, se 
studiază s�i se transmite spre execut�ie intent�ia 
artistului. Este o modalitate ce ajută atunci când 
decorul are o dispunere compusă s�i variată î�n 
plantat�ie. Prin această metodă se lucrează la 
scară de detaliu, la scara 1/1, dacă este nevoie, 
î�n anumite zone de interes. Desfăs�urările 
ajută la î�ntelegerea, privind frontal, detaliile 
s�i zonele ce pot beneficia de profilaturi sau de 
culoare ori imagine de orice natură. Paralel cu 
desfăs�urările, se dau s�i informat�ii de execut�ie, 
tehnologie s�i de component�ă a materialului din 
care este făcut un panou, indiferent de strucura 
sa, prin sect�iuni î�n punctele de interes. Șpat�iul 
poate avea diferite abordări î�n funct�ie de 
indicat�iile textului s�i cele regizorale precum s�i 
alte aspecte care sunt prinse î�n acestă analiză. 
De exemplu, cel al dispunerii mobilierului, 
relat�ia acestuia cu compartimentarea, relat�ia 
cu dimensiunile panourilor sau incluziunea î�n 
acestea. Î�n funct�ie de locul specificat î�n text, de 
epocă s�i stil, abordările sunt diferite. 

Șpat�iul poate fi redat printr-o sugestie 
minimalistă sau detaliată până la realism. 
Proiect�iile sau ecranele, pot substitui peret�i 
sau să fie parte din panouri. 

Mesajul pe care abordarea elementelor 
separatoare î�l au este divers s�i î�n funct�ie de 
relat�ia cu pardoseala, (covorul de scenă) s�i 
cu sugestia plafonului se poate transmite 
prin diferite modalităt�i. Diferent�ierea î�ntre 
un panou ce semnifică un perete de interior 
s�i unul de fat�adă este dată de mici detalii ce 
transmit spectatorului mesajul, care, prin 
recunoas�tere mentală, prin memoria educată, 
î�l ajută să identifice deosebirile dintre ele. 

Parte integrantă a spat�iului delimitat 
este s�i traversarea prin goluri, indiferent de 
materializarea lor. Dacă vorbim de separare 
prin peret�i-panou aces�tia sunt î�n legătură unul 
cu altul, articulat�i î�n diferite unghiuri sau pot 
avea port�iuni eludate care să dea senzat�ia de 
invadare a exteriorului. 

Șimilar, funct�ionalitatea us�ilor este 
multiplă. Putem vorbi despre: separare, 
transcedere sau comunicare. Șchematic 
vorbind se păstrează acelas�i principiu de 
clasificare s�i aceeas�i modalitate de prindere 
a us�ilor î�ntr-un panou cu cea de prindere a 
lor î�ntr-un perete. Î�n scenografie, acestea se 
pot procura sau se execută. Aici are o mare 
important�ă greutatea s�i stabilitatea î�n ancorare, 
as�a î�ncât să nu se simtă o mis�care neplăcută 
î�n timpul utilizării lor î�n timpul spectacolului. 
Cunoas�terea dimensiunilor elementare din 
limbajul proiectării ajută studentul scenograf 
î�n a pozit�iona corect us�ile s�i ferestrele, î�n a s�ti 
să le folosească ca mecanism (glisante, rotative 
sau cu deschidere simplă) etc.

Amplasarea golurilor este definitorie, din 
punct de vedere al apartenent�ei acestuia, la un 
perete, respectiv panou. Golurile simbolizează: 
libertatea, lumina, apartenent�a la divin, 
apartenent�a la natură dând nas�tere unui confort 
psihologic sau din contră. 

Șcenografia este condusă de not�iunea 
de efemer s�i, implicit, decorul este us�or de 
manevrat din punct de vedere al greutăt�ii, 
având un vocabular formal distinct. 

Elementele de decorat�ie ce dau informat�ia 
despre materialitate s�i epocă sau scară umană 
sunt prezente î�n decor prin diferite tehnici de 
butaforie, care sunt inspirate din arhitectură, 
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de exemplu – cărămizile, piatra etc. Din punct 
de vedere constructiv, not�iunile de stabilitate 
sunt specific asigurate î�n scenografie s�i le voi 
enumera detaliat, atingând latura tehnologiei 
scenice. 

O succintă prezentare a epocilor importante, 
a relat�iei acestora cu spat�iul construit s�i relat�iile 
dintre simbolul plin-gol, consider necesară a fi 
cunoscută s�i transmisă detaliat.

Exemplu de scară decor în scenografie, https://
ro.pinterest.com/stagewiz07/millie-set-

ideas/?lp=true, accesat la 04.11.2020

Fiind un element important al spat�iului, 
cu norme de proiectare bine definite, scările 
au dimensiuni î�n funct�ie de circulat�ia s�i fluxul 
de oameni pe care î�l preiau. Vor fi prezentate 
toate indicat�iile privind scara – materialitate, 
categorie (principală sau de evacuare, 
secundară etc.). Î�n funct�ie de spat�iul î�n care 
se desfăs�oară scările, acestea î�mbracă diferite 
forme s�i aspecte. Î�n decor, scara are aceeas�i 
clasificare ca s�i î�n spat�iul obis�nuit. Șcara 
principală, cea din scenă, s�i scările secundare. 

Atunci când decorul se desfăs�oară pe î�nălt�ime, 
sugerând mai multe niveluri, apar scările 
secundare ce deservesc accesul actorilor î�n 
spatele decorului. Ele au abordări diferite. 
Consider necesară o bună cunoas�tere de către 
student�ii scenografi a condit�iilor de proiectare 
ce vin din arhitectură, pentru un plus de 
sigurant�ă s�i de optimizare a spectacolului. 

A cincea dimensiune a cutiei scenice o 
putem denumi ca î�n arhitectură – tavanul sau 
plafonul. Mai put�in prezent decât covorul de 
scenă, plafonul este totus�i un element sugerat 
sau chiar subliniat î�n decor. Î�n arhitectură 
simbolul acestui element spat�ial primes�te 
decorat�ii importante î�n funct�ie de stil.

Ș�arpanta este scheletul constructiv al 
diferitelor modalităt�i de acoperis�uri din lumea 
reală. Frumuset�ea sugestiei dată de s�arpante 
este imaginea care l-a inspirat pe omul de teatru 
şi arhitectul Liviu Ciulei să realizeze decoruri 
de mare fort�ă sugestivă. Mult�i scenografi 
folosesc metofora s�arpantelor s�i aici intervine 
arhitectura lemnului cu î�mbinările sale. 

Tinerii scenografi vor avea sigurant�ă 
profesională î�n prezentarea proiectelor tehnice  
de decor dacă se vor raporta corect la 
tehnologie, la cele mai noi cerint�e tehnice s�i 
artistice. Șubliniem faptul că organizarea spat�iul 
teatral este un factor de creat�ie arhitecturală, 
un element activ ce intervine î�n spectacolul 
dramatic. Î�nt�elegerea lui pleacă de la o organizare 
modernă. O mare important�ă o are spat�iul î�n care 
fiecare spectacol se desfăs�oară, mai ales î�n cazul 
„spat�iilor găsite”, neconvent�ionale, care trebuie 
î�nt�elese de scenograf ţinând cont de afirmaţia 
lui Peter Brook: „teatrul nu este decât lumea 
concentrată…”. Î�ntâlnim la toţi marii scenografi 
ce caută să se folosească de dispozitivul scenei, 
reorganizând s�i generând spat�ii, un mecanism 
similar gândirii de proiectare din arhitectură. 
Ei se folosesc s�i de „creativitatea arhitecturală... 
acea activitate intelectuală care are îndatorirea 
să adauge simplului fapt tehnic pecetea codului și 
lirismului uman, atât de caracteristice arhitecturii 
și actelor de cultură. Este rațiunea pentru care 
arhitectura, prin însăși structura ei, are menirea 
de a realiza cea mai completă fuziune între 
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necesitățile materiale și spirituale, ca și între 
tehnologie și ideație” (Îotzu, 1981, p. 160).

Competent�ele aplicativ-practice, concepte 
fundamentale din teoria arhitecturii, formează 
o bază necesară profesiei de scenograf, 
generând abilităt�i de proiectare de scenografie 
cu cont�inut estetic alăturând prealabila 
documentare sau select�ionare din existent, 

ce ajută să se formuleze ideea scenografică. 
Construct�ia tridimensională a decorurilor, 
culoarea, lumina s�i efectele sunetului 
î�mbogăt�esc arta scenografică, î�mpreună 
cu efectele sceno-tehnice, costumele, jocul 
actorilor s�i ideile regizorale î�mbinate î�ntr-o 
succesiune secvent�ială, concurând la montarea 
unui spectacol. 
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Abstract: Technical aspects of set design has always raised 
problems for young professionals in set design. A scenographer 
is much more than a simple plastic artist, he has to create the 
whole three-dimensional universe for the entire play. Presenting 
the artistic sketches markes only the middle of the process not 
the end of the work, this is why technical knowledge is essential 
for any set designer. The complex technical terms must be 
more accessible for theatre artists. This article researches the 
scenographer`s work from two perspectives, the plastic artist, 
the way he uses the tehniques of a painter and adapts them to 
his needs, and the other from the point of view of a construction 
engineer, the knowledge he has to have about materials and 
construction requirements in his work.

Keywords: set design, scenography, technical sketches,  
modern technology.

Șcenografia este un domeniu vast, î�n 
strânsă legătură cu arhitectura, sculptura, 
pictura, uneori şi ingineria, preluând de 
la acestea, s�i adaptând la propriile nevoi, 
instrumente s�i tehnici. „Scenografia este 
înrudită cu arhitectura, disciplină de sinteză, 
prin care se realizează unitatea ficțiunii, 
structurii și formei în procesul de organizare a 
spațiului” (Cenean, 2007, p. 8). Șcenograful este 
maestrul mai multor arte, trebuie să dispună 
de cunos�tint�e tehnice s�i culturale din cât mai 
multe domenii, pe care să le sintetizeze unitar 
î�n arta sa de organizare a spat�iului. O acoperire 
extinsă a subiectului î�n cadrul orelor limitate 
de curs este evident imposibilă. As�adar, cei 
trei ani de licent�ă s�i doi de masterat devin 
insuficient�i pentru a asimila toate informat�iile 
necesare bunei desfăs�urări a unui proiect. 
Totodată, lipsa de materiale teoretice către 
care s-ar putea î�ndrepta tinerii scenografi face 
cu atât mai dificilă umplerea golurilor şi de 
aceea ne î�ndreptăm şi astăzi către subiectul 

necesar al tehnicilor şi tehnologiilor utilizate 
î�n Șcenografie. 

Teatrul prin definit�ie este o formă de artă 
colectivă, implicit s�i scenograful este un artist 
ce creează lucrând î�n echipă, iar elementul real, 
viu la care trebuie să se raporteze mereu, este 
Omul. „Scenografia – creația spațiului scenic – 
nu există ca o artă de sine stătătoare (...)” şi „este 
incompletă până când actorul nu intră în scenă.” 
(Howard, 2019, p. XXXÎÎ) Din cauza acestei 
relat�ii cu omul viu, care are propriile dimensiuni 
s�i limitări, arta scenografului trebuie să prindă 
formele realului, să t�ină cont s�i să î�mbrace 
atât spectaculosul, cât s�i legile fundamentale 
ale fizicii s�i rezistent�ei materialelor. Î�n acest 
context se iau î�n considerare posibilităţile de 
realizare a fiecărui element, a materialelor 
utilizate. Î�n anumite zone din străinătate, 
î�ntreaga muncă de proiectare a decorului este 
realizată î�n totalitate de un inginer constructor 
cu pregătire specifică pentru teatru, dar, des�i î�n 
aceste cazuri munca scenografului se limitează 
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la schit�e, el trebuie să cunoască î�ndeaproape 
legile tehnicii s�i tehnologiei pentru a facilita 
comunicarea cu inginerul. La noi î�n t�ară, teatrele 
fiind î�ntr-o continuă degradare, atelierele 
rămân fără mes�teri, scenograful trebuie să 
cunoască s�i să fie responsabil atât de partea 
vizuală a decorului, cât s�i de ceea ce se î�ntâmplă 
î�n spatele acestuia. As�adar, scenograful trebuie 
să det�ină s�i o serie de cunos�tint�e tehnice de 
bază, de structură s�i rezistent�ă, asemenea unui 
inginer de construct�ii. Mai mult, comunicarea 
este cheia succesului î�n orice proiect de echipă. 
Este importantă o bună comunicare atât 
cu artis�tii, cât s�i cu tehnicienii, cunoas�terea 
limbajului specific devenind o necesitate. 

Scenograful – artist plastic
Șcenograful este indiscutabil un artist 

vizual, principalul său mijloc de comunicare 
atât cu echipa de creat�ie, cât s� i cu cea tehnică 
este schit�a, dublată apoi de explicat�iile 
verbale. Șchit�a reprezintă un desen al 
imaginii scenei după care se va ghida 
î�ntreaga echipă pe tot parcursul product�iei, 
as�adar scenograful trebuie să aibă abilităt�i de 
desen asemenea unui pictor, să poată reda î�n 
prealabil cât mai î�n clar s� i cât mai aproape de 
realitate imaginea decorului final. Tehnicile 
de realizare a schit�elor sunt asemănătoare 
cu cele folosite de artistul plastic, doar că 

adaptate nevoilor sale. Aceste tehnici pot fi 
î�mpărt�ite î�n două mari categorii, tradit�ionale 
(de mână) sau digitale, folosind programe 
specializate pe calculator. Șchit�ele de mână 
vor reus� i să surprindă s� i să trăiască mai mult 

Fig. 1. Schiță decor „Livada 
de vișini” de Giorgio Strehler, 

scenografia Luciano Damiani

Fig. 2. Schiță de costum - tuș și acuarelă -  
Helmut Sturmer
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î�n timp, î�nmagazinând energia artistului, 
vibrat�ia sa, s� i vor reus� i fără î�ndoială să 
surprindă mult mai atent s� i corect atmosfera 
spat�iului s� i caracterul personajului. 
Totus� i, tehnologia digitală a reus� it să ofere 
alternative s� i pentru asta. Oferă variante de 
schit�e digitale realizate prin suprapunerea 
de imagini, colaje sau prin diverse variante 
de simulare a spat�iului tridimensional, dând 
libertatea de mis�care î�n timp real. 

Șchit�ele scenografului nu reprezintă arta 
sa finală, ci un mod de creare, descoperire 
s� i comunicare a fiecărui gând, idee, fiind 
fixat cu grijă sau rapid printr-un desen. „O 
schit�ă brută, rapid făcută pe o pagină din 
caietul de schit�e sau pe un s�ervet�el, poate să 
fie de neî�nt�eles pentru mult�i, dar pentru noi 
[scenografii] va avea o semnificat�ie de care 

suntem mai mult sau mai put�in cons�tient�i.”1 
(Donger, 2019, p. 11)

Una dintre tehnicile tradit�ionale, abordate 
de scenografi mari, precum Paul Bortnovski, 
Radu s� i Miruna Boruzescu, Helmut Ștürmer, 
este tehnica tus�ului s� i a penit�ei. Tus�ul are 
o istorie vastă, este folosit î�ncă din secolul 
al XXÎÎÎ-lea î�. Hr. î�n China s� i reprezenta un 
compus din cenus�ă de plante s� i animale 
amestecată cu clei de oase sau albus�  de ou. 
Astăzi el se găses�te î�n mai multe forme, tus�ul 
de desen putând fi î�mpărt�it î�n două categorii, 
rezistent sau solubil î�n apă. Este aplicat cu 
ajutorul unui băt� sau cu o penit�ă, cea din urmă 
putând controla mai bine grosimea liniei s� i 
putând sust�ine mai multă cantitate. 

Tehnica tus�ului s� i a penit�ei este o tehnică 
de lucru ce foloses�te doar două dintre 
elementele de limbaj plastic, linia s� i punctul. 
Artistul foloses�te cele două elemente pentru a 
crea atât conturul, cât s� i pentru a da indicat�ii 
de umbră-lumină sau de detaliu. Umbra s� i 
lumina î�n schit�ele î�n tus�  este redată prin 
diferite tipuri de has�uri: î�n linii drepte, cruce 
sau cu puncte, toate crescând densitatea î�n 
zona de umbră mai puternică. Frumuset�ea 
tehnicii o reprezintă imposibilitatea reparării 
gres�elii, astfel prezenta tuturor liniilor poate 
crea un sentiment de dinamicitate s� i viat�ă. 

Șchit�ele î�n tus� s�i penit�ă sunt preponderent 
monocrome, pentru a reda î�ndicat�ii de culoare, 
scenograful foloses�te acuarela. Vopsea pe bază de 
apă, acuarela are drept caracteristici principale 
transparent�a s�i uscarea rapidă a culorii, motiv 
pentru care pentru o perioadă lungă de timp, 
până la î�nceputul secolului al XÎX-lea a fost 
folosită doar pentru schit�e de idee sau ilustrat�ii. 
Acuarela se găses�te sub formă solidă, pastile de 
vopsea colorată sau sub formă de pastă, la tub, 
fiecare având propriile caracteristici specifice. 
Deseori scenografii folosesc varianta solidă 
deoarece este mai compactă s�i nu presupune o 
pregătire î�n prealabil. 
1 „A rough sketch, rapidly made on a page of 

a sketchbook or a napkin, may be rather 
incomprehensive for most, but to us it will have 
a significance of whitch we may be more or less 
aware.”

Fig. 3. Schiță de costum – colaj, de Radu și 
Miruna Boruzescu pentru „Revizorul” regia 

Lucian Pintilie 
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Există mai multe modalităt�i de aplicare 
a acuarelei, metoda clasică, umed pe uscat, 
având pensula scufundată î�n apă î�nainte de a 
capta vopseaua s� i a o aplica pe hârtie uscată. 
Astfel pata de culoare va avea margini bine 
definite, as�adar hârtia trebuie uscată î�nainte 
de adăugarea culorilor suplimentare. O altă 
tehnică de lucru este umed pe umed, î�n acest 
caz suportul de lucru este udat î�n prealabil, iar 
prin adăugarea culorilor suplimentare, ele se 
amestecă imprevizibil, î�n funct�ie de calitatea 
suportului s� i a vopselei, a cantităt�ii de apă s� i a 
unghiului de î�nclinat�ie al foii. Această tehnică 
oferă put�in control artistului, î�nsă mai multe 
metode pot fi folosite simultan î�n cadrul unei 
schit�e, astfel detaliile pot fi adăugate ulterior 
prin tehnica umed pe uscat sau cu pensula 
uscată. 

Printre scenografii care abordează această 
tehnică se enumeră s� i Helmut Ștürmer, Pamela 
Howard, profesor universitar s� i scenograf de 
renume din Marea Britanie, dar s� i scenograful, 
arhitectul s� i regizorul Liviu Ciulei.

O altă modalitate de a face schit�e este prin 
tehnica colajului. Tehnică apărută odată cu 
fotografia s� i des î�ntâlnită î�n studiourile foto 
din perioada Eduardiană s� i Victoriană. Colajul 
presupune dezasamblarea s� i recompunerea 
lor î�ntr-o altă formă. Profesia scenografului 
este de a aduna informat�ie s� i a reda-o pe scenă 
î�ntr-o formă diferită, proprie, fat�ă de realitate, 
iar deseori abordează s� i această tehnică a 
colajului, ori prin suprapunerea mai multor 
imagini din documentare sau prin intervent�ia 
asupra lor cu alte tehnici plastice, de exemplu, 
tus�  s� i penit�ă sau pictură. 

Colajul poate reprezenta o mare 
provocare pentru artist, mai ales datorită 
diferent�elor de perspectivă din imaginile de 
documentare. Provocare pe care, cu ajutorul 
noilor tehnologii s� i a softurilor dedicate, 
reus� im să o depăs�im. Este şi părerea lui 
Drew Campbell care notează: „Nimic nu a 
devenit mai put�in complicat. Mas�inăriile nu 
au devenit mai simple. Opt�iunile nu au scăzut. 
Fluxul de digital nu a redus cantitatea de 

Fig. 4. Schiță de decor, simulare tridimensională, „Faust” regie și scenografie Stefano Poda
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muncă, nu a eliminat locuri de muncă şi nici 
nu a simplificat viet�ile. Mai mult, cres�terea 
masivă a tehnologiei, î�n teatru a avut exact 
acelas� i impact ca asupra filmului, birourilor, 
vacant�elor î�n Mexic, cinelor etc. Ne dă 
oportunitatea de a face mai mult î�n acelas� i 
timp.” (Campbell, 2016, p. 9)

Există mai multe modalităt�i prin care se 
poate folosi „digitalul” î�n realizarea schit�elor. 
Una este aceea ce se ocupă cu manipularea 
imaginiilor. Șofturile actuale dau posibilităt�i 
multiple artis�tilor, de decupare, de î�ntindere, 
de modificare a proport�iilor, de colorizare, 
astfel î�ncât orice fotografie reus�es�te să se 
integreze perfect î�n alta, fără a se simt�i 
adăugarea. Totodată, există s� i programe 
ce permit crearea de schit�e asemănător 
modului tradit�ional de abordare, de mână. Cu 
ajutorul unei tablete grafice s� i a unui creion 
special, ce captează mis�cările mâinii s� i le 
redă identic pe ecran, se pot crea imagini, 
imitând tehnicile clasice de desen. Avantajul 

utilizării programului digital este capacitatea 
de a reveni, transforma s� i modifica us�or 
orice gres�eală, des� i, î�n anumite circumstant�e, 
gres�elile dau farmecul schit�ei. O altă 
metodă de comunicare a ideilor cu ajutorul 
digitalului este prin realizarea unei simulări 
tridimensionale. Aceasta reprezintă poate 
metoda cea mai clară s� i cea mai apropiată de 
realitate. Tehnologia digitală a evoluat atât de 
mult î�ncât putem construi î�n tridimensional 
imagini ce exprimă aproape identic realitatea. 

Des�i folosirea tehnologiei pare să simplifice 
mult parcursul artistic al scenografului, necesită 
î�n aceeas�i măsură un timp de asimilare a 
posibilităt�ilor, de familiarizare cu programele, 
astfel î�ncât acesta să le poată folosi la capacitatea 
maximă. O evolut�ie extraordinară s-a resimt�it î�n 
ultimii ani î�n spat�iul digital, î�nsă personalitatea 
artisului, expresivitatea hârtiei s�i textura culorii 
s�i a „accidentelor”, parcă nu reus�es�te să o redea 
la fel, î�ncă.

Scenograful – inginer constructor
Având î�n vedere că majoritatea 

scenografilor au pregătire de artis�ti, lucru 
absolut normal, deoarece la final ceea ce 
contează cu adevărat este ce se vede, nu cum 
stă decorul î�n picioare, cel mai dificil pas din 
realizarea unui spectacol pare a fi proiectarea 
decorului. Pentru cineva fără experient�ă, 
realizarea unui decor poate fi o adevărată 
provocare tehnică. Nu cunosc nici tainele 
lemnului, nici pe cele ale fierului s� i cu atât 
mai put�in ale aluminiului, iar deschiderea 
unui manual de rezistent�a materialelor î�n 
construct�ii nu poate decât să î�ndesească 
ceat�a cu o sumedenie de formule, cifre, 
litere, informat�ii de neî�nt�eles pentru un 
artist. Șesizez astfel nevoia unor adaptări 
s� i implementări a respectivelor informat�ii 
î�n contextul teatral, unde datele problemei 
se schimbă î�n termeni de durabilitate s� i 
mobilitate.

Decorul de teatru, spre deosebire de 
clădirile pe care le proiectează s�i execută 
inginerul de structură, are nis�te trăsături 

aparte ce nu trebuie ignorate. Î�n primul rând, 
decorul de teatru, la noi î�n t�ară, se montează 
s�i demontează î�nainte s�i după fiecare 
spectacol, as�adar una dintre caracteristicile lui 
trebuie să fie manevrabilitatea. Îndiferent de 
dimensiunile sale impresionante, la finalul serii 
acesta trebuie să se strângă s�i să ocupe cât mai 
put�in spat�iu. Tot o caracteristică a decorului 
de teatru trebuie să fie transportabilitatea, 
î�n eventualitatea î�n care spectacolul va pleca 
î�n turneu. Î�nainte de a proiecta decorul 
scenograful trebuie să se intereseze care 
sunt mas�inile ce sunt puse la dispozit�ie s�i ce 
dimensiuni au acestea. Mai mult decât atât, 
decorul de teatru este privit dintr-un singur 
unghi, respectarea normelor obis�nuite nu 
este necesară, grosimea zidurilor, materialele 
folosite, toate acestea ajung să fie păcălite de 
butaforii. Acestea fiind spuse, indiferent de 
dimensiunea s�i forma decorului, acesta va 
fi î�ntotdeauna î�mpărt�it î�n mai multe bucăt�i. 
Numim părt�ile verticale panouri, iar cele 
orizontale, ce creează suprafet�e, practicabile. 
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Panourile s� i practicabilele reprezintă cele 
mai folosite elemente modulare î�n teatru, ele 
pot căpăta dimensiuni diferite astfel î�ncât 
să fie us�or de manevrat de către echipa de 
scenă, să î�ncapă î�n mas�ina de transport, dar 
s� i pe us�a teatrului. Provocarea î�ntâmpinată 
de scenograf este as�adar, crearea unui decor 
stabil, ce mimează realitatea, î�nsă us�or din 
toate punctele de vedere, s� i î�n ceea ce prives�te 
greutatea, cât s� i transportabilitatea. Atât 
practicabilele, cât s� i panourile sunt formate 
dintr-o structură specifică, ce apoi este 
placată cu un material mai rezistent î�n cazul 
practicabilului, pentru a sust�ine greutatea 
actorilor s� i unul mai subţire pentru panouri.

Concentrarea se va î�ndrepta spre structură 
s� i nu către aspect, aspectul exterior depinde 
de fiecare concept�ie î�n parte, iar tratamentul 
peret�ilor s� i podelei reprezintă o provocare 
personală s� i specifică fiecărui spectacol. Cele 
mai cunoscute s� i utilizate materiale pentru 
structura decorului sunt lemnul, metalul s� i 
aluminiul, fiecare î�n parte având propriile 
caracteristici pozitive s� i negative. 

„Durata de viat�ă a fiecărei piese de decor 
este legat�ă direct de calitatea materialelor 
folosite, grija cu care s-a construit, folosirea 

adecvată s� i depozitarea. Îdeal ar fi folosirea 
numai a celor mai bune materiale. Din păcate, 
costurile fac acest lucru imposibil, cu except�ia 
câtorva teatre.” (Raoul s� i Monsos, 2015, p. 9) 
Astfel, alegerea materialului optim devine 
o provocare, iar cunoaşterea posibilităt�ilor 
este necesară pentru a reus�i cea mai bună 
proport�ie î�ntre calitate, greutate s� i costuri.

Lemnul este o fibră naturală, extrasă prin 
manipularea trunchiului de copac. Î�n funct�ie 
de felul copacului tăiat, fibra poate avea 
trăsături diferite – fag, pin, brad etc. Lemnul 
se poate procura sub diverse forme, folosite 
î�n construct�ia de decor, riglele s�i uneori 
scândura. Șe găsesc la dimensiuni variabile, 
atât de lungime, cât s�i lăt�ime s�i î�nălt�ime, 
dreptunghiulare, pătrate sau rotunde. Fiecare 
având caracteristici specifice î�n ceea ce prives�te 
rezistent�a s�i posibilităt�ile de manipulare. 

Avantajele lemnului sunt multiple, 
unul dintre acestea este greutatea redusă, 
structura de lemn reprezintă una dintre cele 
mai us�oare comparativ cu mărimea, având o 
densitate relativ redusă. Manipularea us�oară, 
o consistent�ă moale, tăiatul se poate realiza 
la mână doar cu ajutorului unui fierăstrău, 
prinderile cu ajutorul hols�uruburilor fără 

Fig. 5. - Fotografie din 
spectacolul „Wagner’s 

Dream” de Robert Lepage 
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a fi necesar găuritul î�n prealabil. Mai mult, 
o prindere fermă poate fi realizată s� i numai 
din lemn, prin î�mbinarea celor două elemente 
prin decuparea unui model specific, î�n coadă 
de rândunică, cu cep s� i scobitură s� i altele. Dar, 
evident, există s� i dezavantaje. Unul dintre 
acestea este flexibilitatea fibrei. La dimensiuni 
mari lemnul se î�ndoaie sub formă de săgeată, 
iar rezistent�a este considerabil scăzută, 
riscând ruperea. Fibrele lemnului pot ceda, 
mai ales atunci când acestea sunt î�ntrerupte de 
noduri, prezent�ă inevitabilă s� i incontrolabilă, 
fiind un material natural. Un alt dezavantaj 
pe care lemnul î�l are este degradarea î�n timp, 
zonele unde au fost montate s� i demontate 
repetitiv elemente de prindere metalice, fibra 
se găures�te, pierzându-s� i din rezistent�ă. 

Metalul pe de altă parte este un compus 
chimic ce are î�n component�ă fier. Este folosit 
î�n diverse domenii, sub forme variate. 
Descoperirea metalului a marcat un moment 
de cotitură î�n arhitectură datorită posibilităt�ii 
de a crea deschideri foarte mari. Șe poate 
procura sub formă de t�evi sau bare, rotunde, 
dreptunghiulare sau pătrate. „O dată cu 
cres�terea calităt�ii s� i rezistent�ei ot�elului de-a 
lungul anilor, producătorii au descoperit că au 
posibilitatea de subt�iere a peret�ilor păstrând 
aceeas� i rezistent�ă.” (Carter, 1994, p. 111)

Densitatea crescută a metalului s� i 
rezistent�a mai mare constituie unul dintre 
cele mai mari avantaje ale materialului. 
Pentru aceleas� i nevoi tehnice, ţeava de metal 
folosită pentru structură va avea dimensiuni 
considerabil reduse fat�ă de cele alte structurii 
din lemn. De asemenea, ţeava de metal rezistă 
mai mult î�n timp, având deformări mai put�ine 
decât lemnul. Dezavantajul cel mai mare 
al metalului este manipularea, prinderea 
acestuia se realizează printr-un proces 
specific s� i necesită aparatură specială – s� i 
anume sudura. Des� i este o prindere suficient 
de fermă, î�n cazul ţevilor cu grosime mică de 
material, aceasta riscă să se desfacă. 

Aluminiul este un material cu o istorie 
destul de recentă, des� i a ajuns să fie al doilea 
metal cu cele mai multe î�ntrebuint�ări, primul 

fiind fierul. Este un compus chimic neferos, 
î�l putem găsi atât î�n domeniul construct�iei, 
tehnologiei, cât s� i î�n domeniul alimentar (folia 
de aluminiu). Pentru construct�ii, aluminiul 
poate fi găsit sub formă de t�evi s� i profiluri, 
la dimensiuni variabile, măsurate asemenea 
ot�elului î�n milimetri. Cea mai î�ntâlnită utilizare 
a aluminiului este î�n structura tip Milos Truss, 
cu sprijin î�n trei sau patru puncte, pe care o 
î�ntâlnim cel mai des î�n construct�ia scenelor 
î�n aer liber sau î�n noile săli de teatru studio, 
este folosită ca suport pentru echipamentul 
de sunet s� i lumini.   

Î�n decoruri, aluminiul este ideal pentru 
contruct�ia tavanelor, datorită rezistent�ei, se 
pot crea deschideri mari, iar greutatea redusă 
î�l face us�or de ancorat la s�tangă. Unul dintre 
dezavantajele aluminiului este procesul de 
manipulare special. Prinderea î�ntre două 
ţevi de aluminiu se face printr-o tehnologie 
specială de lipire de care nu dispun toate 
atelierele. Un alt dezavantaj este pret�ul ridicat, 
fiind o tehnologie de top s� i relativ nouă, pret�ul 
de achizit�ie depăs�es�te mult celelalte două 
materiale aduse î�n discut�ie. 

Consider deosebit de important 
cunoas�terea s� i familiarizarea cu termenii 
tehnici specifici, î�nt�elegerea lor facilitează 
comunicarea dintre membrii echipei, iar 
o comunicare bună duce la un spectacol 
reus�it. Șcenograful este un liant î�ntre scenă s� i 
ateliere, astfel s� i limbajul acestuia trebuie să 
fie adaptat fiecărui mediu. Pentru a reus�i să 
obt�ină exact ceea ce-s� i dores�te, trebuie să s�tie 
să ceară, astfel î�ncât cunoas�terea termenilor 
specifici este o nevoie î�n relat�ia cu atelierele.

Î�n concluzie, scenograful nu se poate 
limita niciodată la o singură direct�ie, el 
trebuie să caute continuu s� i să asimileze 
informat�ii din mai multe domenii pe care apoi 
le aplică î�n propria creat�ie. El nu poartă doar 
două pălării, are mult mai multe s� i nu se poate 
lipsi niciodată de vreuna, acestea î�l definesc 
s� i î�l urmăresc de-a lungul î�ntregii sale creat�ii.
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Abstract: The concept of accessorizing the theatre costume 
is often discussed in the world of scenography. We can 
consider the accessories as important as the costume 
itself. Accessorization can be seen as a descriptive means 
of completing the theatre costume. It has a descriptive but 
also aesthetic purpose, thus achieving the perfect melange 
between the symbol loaded with meaning and the visual. I 
wish that my research in the field of accessorization could 
provide my fellow scenographers with complex information 
about the main accessories used in the composition of a 
costume. Another goal that I intend to achieve is to identify 
the essence and specificity of the theatre costume. I wish to 
identify the quintessence of the theatre costume, compared 
to the film costume, the fashion or editorial costume.

Keywords: theatre costume, scenography, accessories, 
costume sketch, accessorizing the theatre costume.

Șcenografia este o artă de sinteză, î�nrudită 
cu arhitectura, dar mult mai spirituală decât 
aceasta. As�adar nu este suficient talentul, nici 
spiritul artistic necontrolat, este necesară 
dezvoltarea multilaterală, cultura artistică, dar 
s�i cultura generală. Un scenograf stăpânes�te 
cunos�tiint�e tehnice avansate î�n domenii 
conexe precum croitoria, mecanica, tâmplăria, 
arhitectura, chimia, restaurarea s�i as�a mai 
departe. 

Șcenografia este o artă ce are ca scop 
modelarea imaginat�iei publicului folosind 
mesaje vizuale transmise de asocierea 
elementelor concrete. ,,Formele s�i volumele 
se î�ntrepătrund, lăsând spat�ii enigmatice pe 
care imaginaţia privitorului să le completeze.”1 
(Howard, 2019, p. 59) Î�n general scenografia 

1 ,,The shapes and forms flow into each other, leaving 
enigmatic spaces for the viewer`s imagination to 
complete.”

este î�mpărt�ită î�n două mari categorii, decorul s�i 
costumul, fiecare dintre acestea ramificându-se  
la rândul lor î�n multe alte subcapitole realizând 
astfel o î�ncrengătură vastă ce conturează 
imaginea de ansamblu a ceea ce î�nseamnă 
scenografia. 

Pentru spectator, costumul reprezintă o 
hartă ce descrie personajul î�nainte ca acesta să 
poată spune prima replică, pentru actor î�nsă, 
costumul reprezintă mult mai mult decât atât, 
este o poartă deschisă î�n drumul său de căutare 
a personajului. Costumul stimulează î�n aşa 
măsură intuiţia şi creativitatea actorului î�ncât, 
deseori, momentul î�mbrăcării costumului 
devine un pas mare î�nainte î�n procesul său de 
creaţie. Un costum realizat impecabil poate 
să clarifice actorului multe dintre î�ntrebările 
sale analitice la adresa personajului. Un 
costum realizat sârguincios, î�n funct�ie de 
caracteristicile acestuia, poate transforma 
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radical un actor prin modificarea corporalităt�ii, 
a posturii, a mersului sau chiar a atitudinii. 
De asemenea, poate clarifica pozit�ia socială s�i 
geografică din care face parte personajul, poate 
descrie puterea financiară sau influent�a socială 
de care beneficiază personajul î�n cauză. Un 
costum elisabetan, spre exemplu, î�n compozit�ia 
căruia există toate elementele ce alcătuiau 
un astfel de costum, realizat după rigoarea 
tiparelor originale, va obliga o actrit�ă să adopte 
o postură demnă, creionată de o pozit�ie perfect 
dreaptă a spatelui datorită corsetului rigid 
structurat de balene, î�i va modifica mersul s�i 
va impune, prin intermediul pantofului s�i a 
crinolinei specifice perioadei, un mers elegant, 
o călcătură pe vârful degetelor s�i un pas mic. 
Î�n aceeas�i idee, răscroiala mânecii, croiul 
corsajului, dimensiunea mânecii s�i amploarea 
fustelor ce pornesc din talie, cer o pozit�ie 
specială, de balerină, o pozit�ie ce necesită ca 
mâinile să fie us�or flexate s�i depărtate de corp, 
emanând elegant�ă. As�adar, un actor î�mbrăcat 
î�ntr-un astfel de costum, nu trebuie decât să 
se supună cerint�elor fires�ti ale costumului, 
iar pozit�ia corporală, fluiditatea gesturilor 
s�i o parte din caracterul personajului î�i vor 
fi sugerate de către costum. Costumul este 
temelia personajului, este prima frontieră 
pe care actorul o depăs�es�te î�n traseul său de 
identificare a personajului. Costumul de teatru 
este alcătuit din multe alte componente, toate 
extrem de importante pentru un rezultat 
spectaculos atât ca estetică, dar şi ca utilitate, 
dar experient�a personală m-a făcut să î�nt�eleg 
că o categorie indispensabilă a costumului este 
aceea a accesoriilor. 

Accesoriile reprezintă o parte absolut 
necesară a unui costum de teatru pentru că 
ele pot distruge sau ridica la rang de artă un 
costum. Din punctul meu de vedere, dacă 
putem asemui costumul de teatru cu o coală 
albă de hârtie sau cu un portativ, putem 
asemui cu us�urint�ă accesoriile costumului cu 
cuvintele sau notele muzicale ce redau sensul 
suporturilor lor. Cu ajutorul accesoriilor, un 
costum banal poate prinde diferite forme s�i 
poate apart�ine unui rege, unui cers�etor, unui 

t�ăran, unui profesor, unei actrit�e de succes 
sau unui sportiv. Prin intermediul accesoriilor 
nu numai că putem caracteriza personajul s�i 
ajuta actorul î�n drumul său către personaj, 
dar putem de asemenea echilibra volumele 
corpului, putem ascunde defectele actorului 
ce nu sunt î�n concordant�ă cu personajul sau 
putem chiar să le transformăm î�n puncte 
forte. Fiecare accesoriu adăugat unui costum 
trebuie să aibă un scop descriptiv precis – 
spre exemplu, aceeas�i rochie neagră tip furou, 
poate fi foarte simplu transformată î�ntr-o 
rochie de seară dacă î�i asociem o pos�etă 
solidă, spectaculoasă, o pereche de pantofi 
sau sandale cu toc, tip bijuterie, un colier 
generos, elegant s�i un inel masiv. Aceeas�i 
rochie tip furou poate fi transformată î�ntr-o 
t�inută business prin asocierea cu o pereche 
de pantofi clasici, a unei curele î�n talie, a unui 
sacou s�i a unui ceas. Î�n acest mod putem utiliza 
aceeas�i t�inută sau variat�iuni ale aceleias�i 
t�inute, iar î�n funct�ie de accesorizare rezultatul 
final poate fi foarte diferit din punct de vedere 
estetic. Șupra-accesorizarea reprezintă unul 
dintre mecanismele descriptive utilizate de 
un scenograf î�n conturarea unui personaj 
controversat, flamboaiant sau nobil, iar, î�n 
anumite situat�ii, accesorizarea minimalistă 
sau inexistenţa sa poate avea un rezultat mult 
mai spectaculos. Folosindu-mă de exemplul 
rochiei-furou, să ne imaginăm că actrit�a 
care poartă această piesă vestimentară este 
descult�ă, are un machiaj î�ntins, scurs s�i o 
coafură vizibil deranjată. Această imagine, 
î�n funct�ie de contextul î�n care este integrată, 
poate stârni sentimente de milă, durere, de 
iubire sau tristet�e. 

Alegerea unui anumit accesoriu este 
foarte importantă s�i are la bază diferite 
criterii. Șcenograful are î�n vedere semnificat�ia 
accesoriului ales pentru ca acesta să î�s� i 
atingă scopul descriptiv pentru care a fost 
ales. Î�n momentul î�n care scenograful alege 
să folosească un accesoriu, el trece printr-o 
perioadă de documentare î�n cadrul căreia 
urmăres�te aflarea unor informat�ii concrete 
despre accesoriul respectiv. Astfel descoperă 
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informat�ii despre aparit�ia accesoriului, despre 
materialele din care poate fi realizat sau despre 
scopul lui de bază pe parcursul secolelor până 
la exemple concrete de moduri î�n care poate 
fi utilizat pe scenă. Aceste informat�ii sunt 
esent�iale pentru conturarea unei imagini 
relevante prin intermediul accesorizării.

Este important tot traseul realizat de 
scenograf î�n momentul creionării unor 
costume de teatru pentru ca acestea să fie 
realizate î�n conformitate cu cerint�ele unui text 
dramatic s�i cu cerint�ele impuse de concept�ia 
regizorală. Traseul conceptual realizat de 
scenograf î�nainte de definitivarea schit�elor ce 
pot fi trimise către departamentul de achizit�ii 
s�i către ateliere este unul elaborat, creativ, 
dar are la bază o documentare riguroasă s�i 
î�ntotdeuna o parte tehnică pe care artistul 
este nevoit să o stăpânească. Un bun scenograf 
cunoas�te particularităt�ile meseriei sale s�i s�tie 

care este modul î�n care trebuie să citească 
textul dat, care sunt informat�iile necesare ce 
trebuie extrase din text astfel î�ncât să contureze 
imaginea de ansamblu a personajelor, atât 
cea emot�ională s�i culturală, cât s�i cea fizică s�i 
estetică.

Traseul realizat de scenograf, î�n tandem cu 
concept�ia regizorală, pentru alegerea stilistică 
ce trebuie să domine î�ntreg spectacolul, 
este un traseu necesar pentru a putea crea 
imagini vizuale care să emot�ioneze publicul. 
„Șcenograful face o documentare generală, 
studiază perioada istorică la care face referire 
textul, viat�a socială s�i artistică a epocii 
respective. Este un studiu s�tiint�ific obligatoriu, 
chiar dacă la final decorul s�i costumele nu redau 
epoca s�i sunt doar interpretate.” (Cenean, 2007, 
p. 21) Î�n urma citirii textului apar schit�ele de 
idee, aceste schit�e incipiente dezvăluie prima 
perspectivă asupra esteticii spectacolului s�i 

Fig. 1. Schița de costum și costumul personajului Cecilia Tallis din filmul „Atonement”, regia 
Joe Wright, 2007. Sursă: https://ro.pinterest.com/pin/562246334734389781/. Sursă: https://

ro.pinterest.com/pin/562246334734389930/.
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oferă regizorului s�i scenografului limbajul 
comun, ca mai apoi să se poată nas�te schit�ele 
finale ce reunesc ideile ambilor creatori.

Următoarele etape sunt mult mai tehnice, 
dar nu lipsite de creativitate. De la alegerea 
materialelor potrivite până la ultima probă 
realizată la scenă, scenograful supraveghează 
s�i ghidează fiecare etapă astfel î�ncât rezultatul 
final să fie cel dorit. Pentru parcurgerea acestor 
etape, este nevoie de not�iuni tehnice despre 
materiale, tipare s�i croitorie.

Fig. 2. Schiţă de costum, spectacolul ,,Romeo și Julieta” de W. Shakespeare,  
regia Cătălina Buzoianu, colecția Lia Manțoc, 1978

Fig. 3. Schiță de costum cu eșantioane de 
materiale; Sursa: https://ro.pinterest.com/

pin/119486196348611400/
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Frumuset�ea personajelor stă î�n particula-
ritatea fiecăruia, iar un costum bun se supune 
particularităţilor sau chiar le exploateză. 
Șcenografia prinde viat�ă î�n momentul î�ntâlnirii cu 
actorul şi apoi al î�ntâlnirii dintre actor s�i public – 
atunci se nas�te teatrul. Î�n afara acestei conexiuni, 
scenografia devine o operă de artă, un spectacol 
vizual, dar nu este teatru. Costumele trăiesc prin 
actor, căci actorul dă strălucire costumului, î�şi 
desăvârşeşte rolul prin costum. 

Procedura particularizării unui costum 
prin utilizarea accesoriilor specifice este des 
î�ntâlnită î�n lumea teatrului. Șcenograful alege 
modalităt�ile de caracterizare a unui personaj s�i 
ce accesorii pot fi utilizate pentru î�ncadrarea 
acestuia î�n lumea din care face parte. 

Criteriile sunt nenumărate, dar mă voi 
rezuma la exemplificarea câtorva dintre acestea 
s�i anume clasa socială, perioada istorică, pozit�ia 
geografică, religia s�i nivelul cultural individual. 
Cunoscând toate aceste date, scenograful 
poate alege accesoriile potrivite astfel î�ncât 
publicul să deducă, î�ncă de la prima aparit�ie, 
toate caracteristicile definitorii personajului. 
Î�n piesele lui Cehov, de exemplu, „costumul 
era completat de accesorii, î�n special se purtau 
mănus�ile lungi, element aproape indispensabil 
pentru a asigura elegant�a t�inutei” (Dore, 2017, 
p. 100). Costumul elisabetan, pe de altă parte, 
aşa cum se poate vedea din detaliul picturii 
lui François Clouet de mai jos, este definit de 
prezenţa perlelor, a bijuteriilor voluminoase 
s�i materialelor bogat decorate, î�nsă este 
recunoscut mai ales prin gulerele voluminoase, 
construite pe o structură rigidă s�i decorate cu 
dantelă t�esută de mână.

Astfel de accesorii pot definitiva costumul 
de teatru s�i sunt absolut necesare pentru 
creionarea clară a epocii din care face parte 
personajul. Cunos�tint�ele de istoria modei sunt 
absolut necesare pentru orice scenograf.

O altă problemă importantă este aceea 
a diferent�elor dintre costumul de teatru s�i 
costumul fashion. Deşi sunt radical diferite, 
ambele categorii î�mprumută elemente una 
de la alta, dar baza rămâne diferită. Faptul că 
cele două domenii de activitate au elemente 

Fig. 4. Elisabeth a Austriei pictată de François 
Clouet, 1571; Sursa: https://ro.pinterest.com/

pin/562246334734368313/

Fig. 5. Creație de podium inspirată din barocul 
francez. Sursa: https://ro.pinterest.com/

pin/562246334734236485/
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comune este dovedit s�i de faptul că există 
creatori de modă care au realizat costume 
iconice de teatru şi de film, dar s�i scenografi 
care au ajuns î�n industria fashion. Creatori 
renumit�i precum Christian Dior sau Hubert 
de Givenchy au ales să î�s� i extindă orizonturile 
artistice către lumea teatrului sau a filmului. 
Reversul situat�iei fiind confirmat de scenografi 
care au optat pentru o carieră î�n fashion, două 

exemple relevante î�n această privint�ă fiind 
Alexander Mcqueen sau Doina Levintza. 

Domeniul scenografiei este unul creativ, dar 
î�ntotdeauna bazat pe documentare practică, 
pe not�iuni tehnice s�i cunos�tint�e teoretice 
vaste. Aceste atribute sunt interdependente 
s�i determină calitatea procesului de lucru s�i 
valoarea rezultatului.

Referinţe bibliografice:
1. APPÎA, Adolphe (2000) Opera de artă vie, UNÎTEXT, Bucures�ti
2. CENEAN, Ș� tefania (2007) Scenografia – Artă de sinteză, UNATC PREȘȘ, Bucures�ti
3. DORE, MARÎA (2017) Universul cehovian și materializarea lui prin costum, Elixir Press, 

Bucures�ti
4. FUKAÎ, Akiko (2015) Fashion – a History from the 18th to 20th Century, Taschen GmbH
5. HOWARD, Pamela (2019) What is Scenography?, Routledge, New York
6. LEVÎNTZA, Doina (2015) Costumul de teatru: de la schiță la miracol. Costume and set 

design, Nemira Publishing House, Bucures�ti
7. xxx (2012) FASHION – The ultimate book of costume and style, Dorling Kindersley Ltd, 

Șenior editor: Kathryn Hennessy

Maria-Alexandra Ivan este scenograf, a absolvit Facultatea de Teatru, secția 
Scenografie a UNATC „I.L. Caragiale” București, clasa prof. asociat Nina Brumușilă; 
în 2019 a absolvit studiile masteratului de Scenografie, la clasa conf. univ. dr. 
Ștefan Caragiu, iar în acest moment este doctorandă UNATC și urmează modulul 
psiho-pedagogic în cadrul C.P.P.D. UNATC, București. 

Maria-Alexandra Ivan is a scenographer and graduated from UNATC’s Stage 
Design Department, the class of professor Nina Brumușilă. She continued the 
masteral studies in the same university, graduating in 2019, at the class of Associate 
Professor Ștefan Caragiu, PhD, and is currently a doctoral student of UNATC, also 
attenting the psycho-pedagogic stage within the C.P.P.D. of UNATC, Bucharest.  



236

Simbolistica costumului elisabetan
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Abstract: The Elizabethan era (1558-1603), under the 
reign of Queen Elizabeth I, experienced an explosion in 
both culture through literature and the arts through 
music, architecture and painting. At the same time, 
the techniques for making jewelleries and fabrics and 
their dyeing were developed, an important place being 
occupied by embroidery and lace. This can be noticed 
throughout that period in the painted portraits of 
Elizabeth and her courtiers, but also in the few costume 
elements that have been preserved to this day, such as 
Margaret Layton’s jacket, currently in the Victoria and 
Albert Museum in London, and the dress in the „Rainbow 
Portrait” at Hampton Court Palace. All the dresses in the 
Queen’s portraits have motifs either embedded in the 
fabric, such as pomegranate, or embroidered, such as oak 
leaf, moon, stars, sun, snake, eyes and ears. Also, pearl 

applications that give the costume an unmatched atmosphere but also a symbolism 
that has not yet been fully deciphered. In addition, the portraits contain objects 
such as prayer book, crown insignia with sceptre and sphere, Earth globe, sieve and 
rose, as well as animals such as ermine and birds on the pendants depicting the 
Phoenix bird and the pelican.

From all the symbols above, it follows that Elizabeth I was a wise queen (serpent), 
of unparalleled power and wealth (Earth globe), pure (ermine and the multitude 
of pearls), virgin (sieve), rose (the legal successor to the throne) and who sacrificed 
herself for her people (pelican pendant). 

Keywords: costume, symbolism, clothing, rose, lily, jewelry, pelican, snake, sieve, 
gloves, portrait.

Costumul a fost mult timp un mod 
semnificativ î�n care o persoană î�s�i arăta 
autoritatea s�i statutul. O t�inută î�ndrăzneat�ă 
poate avea un efect izbitor asupra privitorului. 
Ca atare, personalităt�i politice precum Henric al 
XVÎÎÎ-lea1, Elisabeta Î2 sau Caterina de Medici3 au 
1 n. 28 iunie 1491 - d. 28 ianuarie 1547, Regele 

Angliei, 1509-1547
2 n. 7 septembrie 1533 - d. 24 martie 1603
3 n. 13 aprilie 1519, Florent�a - 5 ianuarie 1589, Frant�a

reus�it, printre alt�ii, să exercite prin vestimentat�ie 
o formă de control asupra carierei lor.

Î�n trecut, prin intermediul pictorilor, 
monarhii au avut puterea de a-s�i răspândi 
imaginea pentru ca toată lumea să o poată 
vedea. Îndiferent dacă lucrările se potriveau 
î�nfăt�is�ării lor sau nu, aces�tia î�s� i comandau 
portrete î�n care î�s� i etalau cele mai extravagante 
s�i costisitoare t�inute ca dovadă incontestabilă a 
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averilor urias�e pe care le det�ineau. Extinderea 
imaginii monarhilor pentru un public mult 
mai larg a fost posibilă prin gravură sau prin 
intermediul miniaturilor s�i al monedelor.

Cu cinci secole î�n urmă, la 17 noiembrie 
1558, Elisabeta Tudor, î�n vârstă de numai 
25 de ani, devenea Regina Angliei. Î�n pofida 
numeroaselor critici, s�i-a păstrat tronul, reus�ind 
să-s�i creeze o imagine de neegalat î�n istoria t�ării 
sale. Elisabeta a domnit s�i a dominat.

De-a lungul anilor, Regina Elisabeta Î a 
devenit o icoană a regalităt�ii britanice, un 
lider feminin puternic, care s-a impus î�ntr-o 
perioadă dominată de bărbat�i. A fost elogiată 
de către istoricii vremii, domnia ei fiind 
considerată o „epocă de aur“ a progresului, 
î�n completarea căreia se adaugă momentul 
shakespearian s�i î�nfrângerea Armadei. Îstoricii 
s�i poet�ii au elogiat-o, regizându-i discursurile 
s�i aparit�iile î�n public. Pe lângă politica sa, un rol 
foarte important î�n conturarea personalităt�ii 
Elisabetei l-a jucat s�i opulent�a vestimentat�iei, 
aceasta impunând-o î�n calitate de suveran. 
Fiind cea mai puternică femeie a nat�iunii, gustul 
său î�n modă a stabilit aspectul anilor 1500. 

Regina a avut grijă să se î�nconjoare de 
consilieri de î�ncredere, printre care John Dee4, 
unul dintre cei mai î�nvăt�at�i bărbat�i ai timpului 
său, el devenind un sfătuitor apropiat al 
Elisabetei, bucurându-se astfel s�i de favorurile 
regale. Dee a popularizat expresia „Împeriul 
Britanic“, î�ncurajând-o pe Elisabeta să fie 
conducătoarea unui imperiu, care avea să se 
î�ntindă pe o pătrime din suprafat�a pământului. 

Șimbolistica tablourilor î�n Perioada 
Elisabetană este la fel de importantă ca s�i 
pictura î�n sine. Elementele simbolice au fost 
expuse cu mândrie î�n lucrările vremii, as�a cum 
se poate observa î�n cazul Portretului Armada, 
lucrare atribuită pictorului George Gower5. 
Prin acest tablou este celebrat cel mai cunoscut 
conflict petrecut î�n vara anului 1588, care a dus 
la es�ecul armatei navale spaniole. Portretul a 

4 13 iulie 1527 - d. decembrie 1608, matematician, 
astrolog, filozof ocult, consilier al Elisabetei Î, 
condamnat pentru magie neagră s� i vrăjitorie

5 n. 1540 – d. 1596, pictor englez

fost conceput ca un spectacol al puterii s�i al 
măret�iei feminine, gândit cu atent�ie pentru a 
inspira uimire s�i respect. La fel ca multe alte 
portrete ale secolului al XVÎ-lea, acesta este 
plin de semnificat�ie s�i metaforă. Unul dintre 
simbolurile des î�ntâlnite î�n lucrările epocii, 
prezent s�i î�n această lucrare, este globul 
pământesc, care trimite la eforturile pe care 
Anglia le-a depus pentru a stăpâni lumea. 
Mâna Elisabetei se sprijină pe glob, arătând 
spre Virginia, care-i poartă numele, gest care 
reflectă ambit�ia ei colonială. 

Globul pământesc, obiect rar s�i foarte 
apreciat la acea vreme, este î�ntâlnit s�i î�n 
Portretul cu sita sau î�n Portretul Siena, tablou 
descoperit î�n anul 1895 î�n podul clădirii 
Palazzo Reale din Șiena (de aici s�i denumirea), 
care se numără printre put�inele lucrări ale lui 
Quentin Metsys cel Tânăr6. De data aceasta, 
globul pământesc este obiect de recuzită, 
plasat î�n partea dreaptă a tabloului, î�n spatele 
Elisabetei, dar lăsat destul î�ncât să se vadă 
navele dinspre vest, aluzie la cucerirea de către 
Anglia a Lumii Noi s�i inscript�ia „Văd toate s�i 
lipsesc multe.“7

Îmaginea unui glob apare frecvent s�i î�n 
tablourile care î�l î�nfăt�is�ează pe un apropiat 
al reginei. Astfel, î�n Portretul lui Sir Francis 
Drake8, bărbatul t�ine mâna stângă pe un astfel 
de obiect. 

Un alt element-simbol folosit ca decor 
î�n pictura vremii este sfera, care sugera 
cunoas�terea s�i î�nt�elepciunea. Î�n Perioada 
Renas�terii, oamenii de s�tiint�ă au fost adesea 
reprezentat�i î�n portretele lor t�inând î�n mână o 
sferă. De asemenea, î�n Portretul de încoronare9, 
pe lângă  sceptru s�i coroană, putem observa o 
sferă î�n mâna stângă a Elisabetei.

„Șfera Armilară”10 un glob ceresc schematic 
folosit pentru a studia mis�cările planetelor, a 
simbolizat î�nt�elepciunea, puterea s�i relat�iile 
dintre Elisabeta s�i curtenii ei. O astfel de sferă 

6 n. 26 aprilie 1466 - d. 1530, pictor flamand
7 italiană – Tutto video et molto mancha.   
8 1580, autor necunoscut, lucrarea se află la Galeria 

Nat�ională de Portrete, Londra
9 cca. 1600, autor necunoscut
10  sau un dispozitiv de navigat�ie 
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poartă regina î�n Portretul Ditchley, lucrare 
realizată de Marcus Gheeraerts cel Tânăr11. Șfera 
se regăses�te sub formă de bijuterie, un cercel î�n 
urechea stângă, cu un cadru sferic format din 
inele centrate pe Șoare. De altfel, Șoarele este 
un motiv des î�ntâlnit, î�n special î�n decorarea 
rochiilor, as�a cum se î�ntâmplă î�n Portretul 
Armada, unde fusta de pe dedesubt (juponul) 
s�i mânecile bufante sunt brodate cu acest 
simbol. De asemenea, pliseurile s�i gulerul care-i 
î�nconjoară capul reginei arată ca razele soarelui.

Î�n Portretul Ditchley, î�ntreaga t�inută 
este somptuoasă s�i extremă, fiecare element 
fiind conceput pentru transformarea siluetei 
s�i pentru a ocupa cât mai mult din spat�iu. 
Această supradimensionare era echivalentă 
puterii politice s�i sociale. Rochia este albă, cu 
aplicat�ii de benzi din mătase transparentă, î�n 
11  n. 1561/62 – d. 19 ianuarie 1636, pictor flamand

diagonală (care formează romburi), având la 
fiecare intersect�ie câte o bijuterie individuală 
rotundă, din perle s�i pietre pret�ioase, toate 
montate î�n aur, reprezentând soarele. Î�n acest 
portret, regina poartă un număr incredibil 
de bijuterii, cea mai mare parte dintre ele 
constituind-o perlele. Î�n jurul gâtului se află 
un colier de perle s�i pietre pret�ioase de care 
este prins un pandantiv. Pe marginea tivului 
fustei, sunt cusute perle una lângă cealaltă, ca 
s�i pe marginea s�alurilor grele, prinse din umăr 
s�i atârnând până la pământ. Această t�inută 
avea pret�ul unui mic oras� , având î�n vedere că 
perlele erau foarte greu de obt�inut. Perlele au 
fost folosite s�i pentru a o asemăna pe regină 
cu zeit�a greacă a lunii, Artemis12, zeit�ă virgină 
s�i, prin urmare, pură. Șir Walter Raleigh13 a 
contribuit la promovarea cultului Elisabetei 
ca zeit�ă a lunii, printr-o lungă poezie scrisă 
la sfârs�itul anilor 1580, cu titlul „The Ocean`s 
Love to Cynthia“14 î�n care regina era comparată 
cu astrul nocturn.  

Marcus Gheeraerts cel Tânăr a fost unul 
dintre cei mai la modă portretis�ti ai anilor 
1590, important s�i datorită tehnicii sale, dar s�i 
datorită faptului că a fost mult mai preocupat 
de hainele pe care le-a purtat regina decât de 
portretul ei. Î�n atelierul său, au fost pictate 
un număr mare de tablouri, variante î�n care 
trăsăturile fet�ei Elisabetei sunt î�nmuiate, 
făcând-o astfel să pară mai tânără decât era de 
fapt, as�a cum se î�ntâmplă s�i î�n Portretul Ditchley. 
Î�n lucrare se poate vedea cerul furtunos, iar 
printre nori se î�ntrezăres�te soarele, î�n partea 
din stânga a tabloului, ceea ce sugerează 
iertarea ca temă simbolică a portretului. 
Această interpretare tematică este î�ntărită s�i 
de cele trei inscript�ii î�n limba latină: „Ea dă s�i 
nu as�teaptă“ (î�n partea stângă), „Ea poate s�i nu 
se răzbună“ s�i „Dând î�napoi, ea creşte”. Î�n tot 
tabloul, soarele este motivul central. 

Pe măsură ce domnia sa a progresat, 
Elisabeta s�i-a format scutul de „fecioară”, lucru 

12  numită s� i Cynthia
13  n. 1552 - d. 29 octombrie 1618, marinar, politician, 

spion, poet s� i scriitor englez
14  Dragostea oceanului pentru Cynthia

Elisabeta I, Portretul Darnley 
http://www.rador.ro/2020/03/08/regine-vizionare-

ale-europei-glorificate-de-artisti-ai-veacului-lor/
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pe care urma să-l sublinieze de câte ori 
avea prilejul. Această virginitate a avut, 
î�n mare măsură, s�i o dimensiune politică, 
nu se referea doar la puritatea fizică, ci 
mai ales la cea morală. Prin modul de 
guvernare, actele sale sunt cu adevărat 
pure. Tema virginităt�ii este î�ntâlnită î�n 
literatură, dar s�i î�n tablourile vremii. 
Regina a fost comparată cu Astraea15, 
considerată î�n Grecia Antică regina 
virgină a dreptăt�ii, inocent�ei, dar s�i a 
poeziei. De asemenea, a fost asemănată 
cu Venus, una dintre cele mai răspândite 
zeit�e greco-romane ca î�ntruchipare a 
dragostei, frumuset�ii, dar s�i a dorint�ei, 
fertilităt�ii s�i prosperităt�ii.

Î�n tablourile Portretul Siena16 s�i 
Portretul cu sita17, simbolul virginităt�ii s�i 
al purităt�ii î�l constituie chiar sita. Acest 
motiv este inspirat dintr-o legendă a 
Romei Antice, î�n care Turcia s�i-a dovedit 
puritatea purtând apă î�ntr-o sită, fără să 
piardă nicio picătură. Această comparat�ie 
a fost folosită atât pentru a glorifica 
virginitatea Elisabetei, cât s�i pentru a 
asocia Anglia cu Împeriul Roman.

Portretul cu hermina, pictat de 
William Șegar18 este o altă lucrare î�n 
care regina î�ntruchipează virtutea s�i 
puritatea, prin trimiterea la culoarea albă 
a blănii. Acest element al vestimentat�iei 
funct�iona s�i ca simbol al statutului, deoarece 
purtarea sa constituia un privilegiu al regalităt�ii 
s�i al î�naltei nobilimi. Î�n Evul Mediu, hermina a 
fost, de asemenea, un animal de companie de 
lux.

O altă aluzie la imaginea Elisabetei Î de 
„regină fecioară“ este negrul care, î�n combinat�ie 
cu albul, simbolizează promisiunea acesteia 
de a rămâne pentru totdeauna necăsătorită. 
Această gamă a fost adoptată î�n cele din urmă 
de majoritatea nobililor, albul s�i negrul fiind 

15  fată stea sau noapte î�nstelată
16   autor Quentin Metsys cel Tânăr, n. 26 aprilie 1466 

- d. 1530, pictor flamand
17  autor George Gower
18  n. 1554-d. 1633, pictor s� i ofit�er de arme la Curtea 

Reginei Elisabeta Î

cel mai greu de obt�inut, ceea ce transforma 
un astfel de material î�ntr-unul foarte scump. 
Această schemă de culori, care sugera 
virginitatea eternă, a devenit parte a cultului 
elisabetan.

Trandafirul, un alt motiv recurent î�n 
picturile epocii, a fost simbolul Dinastiei Tudor. 
Henric al VÎÎÎ-lea a declarat-o pe Elisabeta fiică 
nelegitimă s�i, teoretic, aceasta nu avea dreptul 
la tron. Șe pare că rana reginei nu s-a vindecat 
niciodată, prin urmare, a t�inut să sublinieze 
succesiunea ei la tronul Angliei prin trandafirul 
care se regăses�te î�n multe dintre tablourile 
care o î�nfăt�is�ează.

Î�n majoritatea portretelor Elisabetei, pe 
lângă decorat�iunile complicate ale t�inutelor 
s�i ale bijuteriilor, care î�i creează acesteia o 
imagine a măret�iei s�i a feminităt�ii, trandafirul 
este un laitmotiv care apare adesea t�inut î�n 

Portretul Marcus Gheeraerts the younger, flemish 
artist 

https://ro.pinterest.com/pin/513551163731301557/
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mână, ca î�n Portretul Phoenix, î�n care mâna 
dreaptă apropie un trandafir ros�u de inimă. 
Î�n Portretul cu pelicanul, Elisabeta poartă un 
trandafir roz atas�at pe pieptul rochiei, iar î�n 
Portretul Reginei Elisabeta I19, un trandafir alb 
este prins pe umăr. Aceste trei lucrări au fost 
realizate de Nicholas Hillard20. Î�n Portretul 
Darnley, remarcăm doi trandafiri roz, prins�i 
de gulerul î�n formă de evantai, care se ridică 
pe laturile decolteului s�i continuă spre spatele 
capului. Acest fel de a purta gulerul era specific 
femeilor necăsătorite. Alteori, trandafirul avea 
conotat�ii religioase, simbolizând-o pe Fecioara 
Maria, folosit as�adar î�n pictură pentru a face 
aluzie la castitatea reginei, dar s�i la imaginea 
suveranei ca succesoare a Fecioarei. 

Î�ncărcate de simbol au fost s�i bijuteriile 
reginei, una dintre cele mai bogate î�n 
semnificat�ii fiind pandantivul din Portretul cu 
19  miniatură, 1572, Galeria Nat�ională de Portrete, Londra
20 n. 1547 - d. 7 ianuarie 1619, pictor miniaturist, 

englez

pelicanul, care reprezintă un pelican, motivul 
preferat al Elisabetei. Legenda spune că, î�n 
lipsă de hrană, pelicanul-mamă s�i-a hrănit 
puiul cu sângele său, smulgându-s�i penele, 
pentru a-i salva viat�a, sacrificându-se astfel pe 
sine. Î�n Evul Mediu, pelicanul l-a reprezentat 
s�i pe Îisus, care s-a sacrificat pe cruce pentru 
binele omenirii.

Aceeas�i putere de sugestie a unei bijuterii 
o î�ntâlnim s�i î�n Portretul Phoenix, pandantivul 
reprezentând  pasărea mitologică care nu 
moare niciodată, renăscând din foc, ceea ce 
o transformă î�ntr-un simbol al î�nvierii, al 
rezistent�ei s�i al viet�ii ves�nice. Phoenixul a fost 
as�adar folosit pentru a sugera unicitatea s�i 
longevitatea Elisabetei.

Un alt element î�ntâlnit des î�n tablourile 
elisabetane au fost mănus�ile, un simbol al 
elegant�ei. Î�n aproape toate tablourile î�n 
care au fost reprezentate chipuri feminine 
s�i masculine, cei portretizat�i poartă mănus�i 
t�inute de cele mai multe ori î�n mână. Bărbat�ii 
le aveau uneori prinse la pălărie sau la centură. 
Regina det�inea sute de perechi de mănus�i, fie 
simple, din piele, fie laborios decorate. Acestea 
erau primite cadou s�i administrate ca daruri 
diplomatice s�i politice. 

Î�n Portretul Hardwick21,3 Elisabeta t�ine î�n 
mâna dreaptă o pereche de mănus�i simple 
din piele. Expresia fet�ei este rigidă, aproape 
impersonală, î�n comparat�ie cu vestimentat�ia 
opulentă, î�ncărcată de simbolistică. T� inuta 
a fost realizată de Bess of Hardwick22,4 care 
stăpânea foarte bine tehnica broderiei. Rochia 
este formată din două piese, cea de deasupra 
confect�ionată din catifea neagră, brodată cu 
auriu, având aplicat�ii cu rubine s�i perle, s�i 
rochia de dedesubt, bizară, din satin de mătase 
albă, care atrage privirea prin multitudinea de 
motive brodate amestecate, toate fiind elemente 
preluate din natură. Fusta de dedesubt arată 
ca o draperie de teatru pictată. Decorat�iunile 
rafinate ale motivelor, precum crinii colorat�i 
î�n ros�u, galben s�i roz, simbolizează statutul 

21 executat î�n atelierul lui Hillard
22 n. 27 iulie 1527 - d. 13 februarie 1608, Contesă de 

Hardwicke

Desen în cărbune după „Portretul Hardwick“, 
realizare proprie
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de fecioară, iar irisul reprezintă emblema 
regalităt�ii. Lebăda regală este simbolul 
poetului, al preotului sfânt î�mbrăcat î�n alb, 
iar gâsca sălbatică trimite la noblet�e, elegant�ă 
s�i la Fecioara cerească. Păsările sugerează 
totodată legătura dintre cer s�i pământ. Fluturii 
sunt corelat�i cu renas�terea s�i transformarea: 
asemenea larvei care trece prin diverse stadii, 
oamenii trec prin experient�e semnificative de-a 
lungul viet�ii. Păsările sunt totodată un simbol al 
relat�iei dintre cer s�i pământ. Balena sugerează 
dreptatea divină, fiind asociată cu renas�terea s�i 
î�nvierea, iar perechea de delfini poate fi pusă î�n 
legătură cu fiint�ele superioare, având î�n vedere 
că, î�n Grecia Antică, delfinii erau considerat�i 
mesagerii zeilor. Dar, mai presus de toate, atent�ia 
privitorului este atrasă de mons�trii marini, o 

pereche de s�erpi care poate avea o sumedenie 
de semnificat�ii, printre care transformarea, 
renas�terea, reî�ntinerirea, echilibrul, eternitatea, 
î�nt�elepciunea, intuit�ia, cunoas�terea, dar s�i 
ocultul, răul s�i î�ns�elăciunea. Î�n acest context, 
s�erpii ar putea î�nsemna pericolul ascuns s�i 
egourile masculine care se aflau î�n spatele 
reginei. Cel mai impresionant motiv rămâne 
î�nsă cel al balaurului cu aripi, cu coadă ondulată 
s�i dint�i lungi, ascut�it�i, strivit sub mâna stângă a 
Elisabetei s�i care poate fi as�adar interpretat ca 
simbol al dus�manilor venit�i dinspre mare.  

Î�nchei acest articol subliniind faptul că 
aspectele asupra cărora mi-am î�ndreptat atent�ia 
constituie doar o parte a simbolisticii specifice 
costumului de epocă, un domeniu fascinant, 
deschis î�n continuare cercetării.
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Abstract: UNATC’s film productions and 
film students are usually presented to 
a specialized audience, the audience of 
festivals. „Sun Flower“ and „UNATC Junior 
Caravan“ are two projects that managed 
to put in touch high school students with 
short films and with their creators. The high 
school students and the filmmakers are part 
of the same generation and it is very likely 
that most of their interests are common. 
This is the most important link that an audience could have with art and young 
artists/creators. They are the kind of people that will be interested in the future 
movies of these young filmmakers. But for this to happen, they will have to be made 
aware that these kinds of films exist. And, on the other side, this is the perfect way 
for a young filmmaker to become aware of the impact of his/her movies have, the 
adolescent’s reaction being genuine. They also have opportunities for explaining to 
high schools students what filmmaking is and sharing from their film experience 
and reflecting on this inspired crossing. The results of these meetings include 
making cultural projects available to a larger audience and highlighting artistic 
careers as worth pursuing to a larger spectrum of young individuals.

Keywords: audience, teenagers, young filmmakers, inspiring, promoting films, 
„Sun Flower“ Project, „UNATC Junior Caravan“ Project.
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Î�n toamna anului 2018 s� i î�n primele luni 
ale anului următor s-au desfăs�urat două 
proiecte, „Floarea Șoarelui”1 s� i „Caravana 
UNATC Junior”2. Acestea s� i-au propus să 
ajungă cu spectacole de teatru s� i filme ale 
absolvent�ilor UNATC „Î.L. Caragiale“ î�n zone 
din t�ară î�n care î�n mod obis�nuit nu ajung 
s� i nu pot fi prezentate, deci cunoscute. De 
asemenea, dincolo de impactul cultural, 
act�iunile au avut s� i un puternic caracter 
social, unul dintre proiecte adresându-se 
î�n mod specific publicului tânăr din zone 
defavorizate.

La aceste proiecte, din partea Facultăt�ii de 
Film au participat, sub î�ndrumarea cadrelor 
didactice doctorande, student�ii masteranzi 
de la Șect�ia Arta Regiei de Film s� i TV, atunci 
proaspăt absolvent�i ai ciclului de licent�ă, 
acum proaspet�i absolvent�i ai masteratului.

Î�ntâlnirea a stat sub semnul efectului 
participativ la actul creator atât din punctul 
de vedere al consumatorului, spectatorul de 
film î�n cazul nostru, cât s� i al realizatorului, 
al artistului creator, studentul cineast de 
cealaltă parte. 

Î�n primul rând, este necesară o precizare. 
Din punctul de vedere al proiectului amintit, 
publicul spectator adolescentin era o audient�ă 
de nis�ă a filmelor student�es�ti care î�n mod 
uzual rulează î�n festivaluri student�es�ti (s� i nu 
numai) din t�ară s� i străinătate. 

1 Proiectul cultural Floarea Șoarelui – Ateliere de 
teatru s� i film pentru incluziune socială a pus accentul 
pe valoarea culturii î�n procesul de evolut�ie a fiint�ei 
umane s� i a fost organizat sub forma unui festival de 
teatru s� i film pentru incluziune socială î�n s�colile s� i 
liceele mai mult sau mai put�in î�ndepărtate fat�ă de 
centrul oras�ului. Proiectul a fost organizat de către 
Departamentul Pedagogie Teatrală sub conducerea 
prof. univ. dr. Bogdana Darie, cu sprijinul Facultăt�ii 
de Film, condusă de prof. univ. dr. Ovidiu Georgescu, 
Decan.

2 Proiectul s-a derulat î�n perioada 15 mai-15 
decembrie 2018 s� i a fost finant�at de MEN, prin FDÎ 
2018. Proiectul s-a î�ncadrat î�n domeniul privitor 
la cres�terea echităt�ii sociale î�n vederea incluziunii 
sociale s� i sporirii accesului la î�nvăt�ământul 
superior, sub conducerea prof. univ. dr. Bogdana 
Darie, Facultatea de Teatru, cu sprijinul Facultăt�ii 
de Film, condusă de prof. univ. dr. Ovidiu Georgescu.

Facultatea de Film din cadrul UNATC 
„Î.L. Caragiale“ este de mai bine de douăzeci 
de ani o prezent�ă constantă la festivaluri 
internat�ionale de renume. Dar cum totul 
î�ncepe acasă, nu putem trece mai departe 
fără a aminti faptul că festivalul internat�ional 
de film student�esc pe care î�l găzduim, 
„CineMaiubit“, este o adevărată trambulină 
de lansare pentru tinerii cineas�ti. Multe nume 
care acum se regăsesc sub umbrela evidentă a 
„Noului Val Românesc“ au fost premiate î�ntâi 
aici. Mai mult, UNATC „Î.L. Caragiale“ a fost 
de mai multe ori premiată s� i recunoscută ca 
având „Cel mai bun program de s�coală“. 

Î�n mod real, pe piat�ă, î�n special î�n Ștatele 
Unite (dar s� i î�n lume) publicul din care au 
făcut parte liceenii participant�i sunt cea mai 
targetată audient�ă.  

Audient�a se diferent�iază geografic, 
demografic, pe categorii de vârstă, sex, rasă, 
î�nsă cea mai simplă s� i uzuală î�mpărt�ire este î�n 
patru cadrane. Acestea cuprind:
a) populat�ia de sex masculin sub 25 de ani 
b) populat�ia de sex feminin sub 25 de ani
c) populat�ia de sex masculin peste 25 de ani
d) populat�ia de sex feminin peste 25 de ani

Dintre categoriile de mai sus, prima 
(populat�ia de sex masculin sub 25 de ani) 
este cea mai vizată. Accentul cade pe audient�a 
tânără s� i este cea mai importantă pentru că se 
consideră (s� i este adevărat) că este categoria 
care este cea mai mobilă s� i cea mai „us�or de 
influent�at“ (mobilizat) î�n a-s� i părăsi confortul 
căminului s� i a merge î�n sala de cinema pentru 
a viziona un film. 

Î�n zilele noastre, studierea preferint�elor 
consumatorului î�n domeniul cinematografiei 
a devenit complexă s� i s-a ajuns până la 
includerea neuromarketingului î�n cercetările 
de piat�ă (regizorul James Cameron a folosit 
astfel de metode pentru a pregăti lansarea 
filmului Avatar). Dar, î�n zilele de î�nceput 
ale cinematografiei s� i î�n perioada î�n care 
se cristalizau marile studiouri americane 
(cele mai puternice forme de organizare ale 
industriei), pionierii deschideau drumul 
î�n mai toate aspectele legate de filme, de 
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distribut�ie s� i de exploatarea lor. Astfel, primul 
care a comandat un studiu Gallup (nou 
î�nfiint�atului institut) este producătorul David 
O. Șelznik (Pe aripile vântului). 

La î�nceputul secolulul trecut, filmul s� i 
mersul la cinema au avut parte de cres�tere s� i 
succes deoarece era cea mai accesibilă formă 
de divertisment/artă. Era cea mai democrată. 
Oricine avea 5 cent�i (un nickel) s� i putea intra 
la programele nickelodeoanelor. Devenise 
ritualic mersul săptămânal la cinema. Î�n 
America emigrant�ilor de acum mai bine de o 
sută de ani, filmul, î�ncă î�n perioada sa mută, 
nu ridica bariere lingvistice. Ș� i astfel, î�ncet-
î�ncet, cinematograful se răspândes�te s� i î�s� i 
face drum de la o simplă „atract�ie” de bâlci s� i 
o invent�ie „fără prea mare viitor comercial“ 
– cum î�i prezisese Louis Lumière – la „a 
s�aptea artă”. Ș-a ajuns la product�ii mari, cu 
multă fort�ă de muncă implicată, artistică 
sau tehnică, cres�terea industriei aducând 
modelul de product�ie fordistă din industria 
constructoare de mas�ini î�n realizarea filmelor 
î�n studiouri, metodă care are ca scop cres�terea 
productivităt�ii prin î�mpărt�irea procesului 
de realizare a unui produs î�n operat�iuni mai 
mici, î�n care lucrează muncitori specializat�i.

 Dezvoltarea studiourilor s-a realizat s� i 
cu ajutorul unor oameni de afaceri intuitivi, 
hotărât�i s� i iscusit�i care erau sau au devenit 
bancheri s� i dăm aici exemplul lui Otto Hank, 
bancherul din New York, iubitor de artă 
s� i de spectacole de operă, dar s� i al frat�ilor 
Gianninis din Șan Francisco care au î�nfiint�at 
primele bănci de investit�ii pentru afacerile 
din domeniul filmului. 

Unul dintre aces�ti doi frat�i, Doc, poreclit 
as�a pentru că avea formare medicală 
(celălat e A.P.) este faimos pentru metodele 
sale mai put�in ortodoxe, dar infailibile de 
cercetare s� i testare a piet�ei s� i a preferint�elor 
consumatorilor.

Obis�nuia să spună că, dacă un viitor film 
î�i va avea î�n distribut�ie pe Doug, Harold sau 
Charlie, el finant�ează filmul, sigur pe succesul 
acestuia s� i recuperarea investit�iei. Ei au 
asigurat fondurile pentru primul lung metraj 

al lui Charlie Chaplin, The Kid. Tot el sfătuia 
distribuitorii s� i proprietarii de săli să testeze 
dacă un film va merge la public (s� i astfel să 
hotărască dacă î�l aduc sau nu î�n program) 
prin adunarea unui grup de tinere, cu vârsta 
cuprinsă î�ntre 18 s� i 20 de ani, care să-l 
vizioneze. Dacă vor fi î�ncântate, atunci filmul 
va avea public s� i succes de casă.

Publicul din acele vremuri era atras s� i 
fascinat de filme s� i cinema. Î�n zilele noastre 
se fac eforturi s� i se investesc bugete mari î�n 
activităt�ile de marketing pentru a ajunge la 
spectator s� i a promova un film. 

Ș� i din acest punct de vedere considerăm 
foarte valoroasă î�ntâlnirea tinerilor cineas�ti 
cu publicul adolescentin. 

Î�ntâlnirile au debutat cu prezentarea pe 
scurt s� i atractiv a etapelor de realizare a unui 
film artistic, a departamentelor implicate, 
a meseriilor specifice s� i am constatat cu 
bucurie s� i onoare că destul de repede publicul 
î�nt�elege cantitatea mare de muncă implicată 
î�n realizarea unui film s� i o apreciază. A fost 
o ocazie de a le prezenta nu doar specificul 
muncii noastre, dar mai ales universitatea 
noastră care prin sect�iile ei pregătes�te 
profesionis�ti î�n aceste domenii de activitate. 
Astfel, pentru cei prezent�i, care poate 
aspirau la o carieră î�n domeniul artistic, dar 
nu credeau că e posibil, am venit să î�ntărim 
faptul că e inspirat s� i tangibil acest lucru.

Tinerii regizori din fat�a lor, cu vârsta 
apropiată de a lor, cu pasiuni apropiate, cu 
experient�e de viat�ă asemănătoare au fost o 
dovadă incontestabilă că totul este posibil s�i 
merită să munces�ti pentru a-ţi î�mplini visurile. 
Empatizând s�i regăsindu-se î�ntr-unele din 
poves�tile propuse pe ecran (despre artă s�i 
creat�ie s�i despre arhitectura contemporană 
î�n documentarele prezentate, despre relat�ia 
dintre părint�i s�i copii s�i despre legăturile 
tinere de iubire î�n filmele de fict�iune, dar s�i 
preocuparea pentru alte genuri – a fost inclus 
î�n prezentare s�i un scurt-metraj horror) din 
public s-au primit s�i î�ntrebări provocatoare: 
„Care este povestea reală din spatele celei din 
film? “, „Ce te-a determinat să alegi să faci film?“
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Pornind de la experient�a de pe teren 
avută cu această ocazie, am mers mai departe 
s� i am declanşat o cercetare adresată tinerilor 
cineas�ti pentru a afla cum au perceput ei 
aceste intersectări.

Întrebările au fost:
1. „Cum v-at�i pregătit pentru î�ntâlnire?“
2.  „Ce as�teptări aveat�i?“ 

(cu o continuare î�n două puncte: „Ce 
s-a concretizat din aceste as�teptări?” 
s� i „Ce a apărut nou?”)

3. „Cum a fost î�ntâlnirea? 
4. „Ce at�i î�nvăt�at?” 

a. legat de voi
b. legat de subiectele alese/filmele 
voastre
c. legat de public

5. „Cum v-at�i pregăti acum?“
6. „Ce at�i face diferit?”

Chestionarul a mai cuprins două 
puncte de observații personale  
și alte completări.

La prima î�ntrebare 40% dintre ei au 
răspuns că s-au pregătit alegând filmele (s� i 
temele) de prezentat din punctul de vedere a 
ceea ce au considerat că ar interesa publicul, 
20% s-au pregătit doar gândindu-se la temele 
de discut�ie, iar 40 % nu s-au pregătit deloc, 
dar s� i-au propus s� i au avut o abordare liberă 
s� i prietenoasă cu publicul.

La cea de-a doua î�ntrebare răspunsurile au 
arătat astfel: 20% se as�teptau să nu existe un 
interes foarte mare s� i au fost plăcut surprins� i 
să constate că există, 60% se as�teptau să 
existe mai mare interes sau cunos�tint�e despre 
filme s� i nu a fost cazul, 20% se as�teptau să nu 
existe un interes mare s� i nu a fost.

Din răspunsul la î�ntrebarea a treia reiese 
că î�ntâlnirea a fost plăcută, interesantă sau 
plină de viat�ă de ambele părt�i, cu impact mai 
mic sau mai mare asupra publicului s� i cu 
dorint�a mai mare sau mai scăzută a tinerilor 
cineas�ti de a o repeta.

La î�ntrebarea a patra, 40% dintre tinerii 
regizori au răspuns că ar repeta experient�a, 

40% au cons�tientizat că este greu să ies� i 
din zona de confort s� i să te expui publicului 
s� i să-i captezi atent�ia s� i 20% s-au simt�it 
inconfortabil (dar au făcut fat�ă cu brio).

Despre public am aflat că:
a) unele subiecte s� i genuri „prind” – comedii 

s� i genul horror, unele subiecte par 
ermetice, dar sunt devoalate s� i publicul 
prinde subtilităt�i, iar pentru altele trebuie 
făcută o scurtă introducere î�n subiect;

b) este interesat de activităt�i noi, au apreciat 
experient�a, î�n 80% din cazuri;

c) este pregătit s� i deschis. 
La î�ntrebarea a cincea 60% dintre regizori 

au răspuns că s-ar pregăti î�n aceeas� i manieră, 
20% (care nu avuseseră anterior o pregătire 
mai elaborată) acum ar opta să o facă s� i 20% 
nu au răspuns.

La a s�asea î�ntrebare 40% dintre cineas�ti 
nu ar schimba nimic, 40% s-ar apropia s� i ar 
discuta mai mult cu elevii, 20% nu au răspuns. 

Î�n lumina celor de mai sus putem 
concluziona că î�ntâlnirile au fost de impact 
pentru tot�i cei implicat�i, au inspirat publicul, 
dar au s� i transmis feedback s� i inspirat�ie 
î�napoi. 

Î�n zilele de astăzi, aproape oricine are 
un smartphone poate face un scurt film, un 
videoclip muzical sau să î�nceapă un vlog, 
dar am observat cu î�ncântare cum publicul 
adolescentin a fost fascinat să vadă cum 
poate fi spusă o poveste î�ntr-un scurtmetraj 
s� i î�ntărim din nou faptul că este important ca 
publicul tânăr să aibă acces la artă s� i cultură.
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Figurii istorice a impresarului artistului liric din secolul al XVIII-lea îi 
urmează astăzi managerul de muzici contemporane, iar în alte domenii 
artistice, agentul de „talente“ cinematogra�ce, agentul literar, cumpărătorul  
de artă sau chiar directorul de casting. Toți îndeplinesc rolul de intermediari: 
�guri sensibile ale universului artistic, acești profesioniști nerecunoscuți 
intervin în corelarea ofertei și a cererii din activitatea artistică, dar și în 
transformarea  valorilor artistice și economice.

Paraziți inutili în ochii unora, conspiratori atotputernici într-ai altora, 
intermediarii sunt, totuși, din ce în ce mai solicitați de artiști și de angajatorii 
lor. Cum standardele și practicile profesionale variază în funcție de generații 
și de domeniile de activitate, intermediarii se dedică integrării metodelor 
economice în universul artistic, contribuind astfel la structurarea piețelor 
forței de muncă cu care lucrează.

Cartea propune o analiză a activității intermediarilor din domenii precum 
editarea de carte, cinematogra�a, fotogra�a publicitară, muzica clasică și 
muzicile contemporane. Portrete comparate ilustrează o tipologie inedită a 
diferitelor activități de intermediere, articulate în jurul tensiunii dintre artă 
și comerț.

Wenceslas Lizé este lector la Universitatea din Poitiers (Groupe de recherches et 
d’études sociologiques du Centre Ouest). 
Delphine Naudier și Olivier Roue� sunt amândoi cercetători la CNRS. 
Delphine Naudier este a�liată laboratorului Cultures et sociétés urbaines din 
cadrul Centre de recherches sociologiques et politiques din Paris, iar Olivier 
Roue�, laboratorului Professions Institutions Temporalités.
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Profesia de intermediar  
în ecosistemul cultural şi creativ –  

Cine? De ce? Cum?

Am terminat de citit (s� i subliniat) o carte incitantă 
nu numai prin problematica pusă î�n discut�ie, ci s�i prin 
modul de abordare s�i de analiză a unui subiect prea 
put�in prezent î�n dezbaterile din România s�i anume 
acela ce prives�te diferitele componente profesionale ale 
ecosistemului cultural s�i creativ. Este vorba de Profesia 
de intermediar în domeniul artelor. La granița dintre artă 
și comerț elaborată de Wenceslas Lizé, Delphine Naudier, 
Olivier Roueff, î�n cadrul Departamentului de studii s�i 
cercetări prospective – Ministerul Culturii din Frant�a, î�n 
traducerea lui Carmen Croitoru s�i a Danielei Șerban.1

Des�i a fost publicată î�n Frant�a acum 9 ani s�i 
interpretează datele statistice colectate î�n perioada 2008-
2010, lucrarea continuă să fie deosebit de actuală s�i, din 
perspectiva noastră, se constituie î�ntr-un instrument 
de studiu mai mult decât necesar pentru cercetătorii din 
România, pentru decident�ii publici care ar trebui să 
configureze un cadru juridic, fiscal s�i administrativ care 
să permită s�i să sust�ină o dezvoltare strategică coerentă 
a sectoarelor culturale s�i creative s�i, nu î�n ultimul rând, 
pentru construirea unor programe de studii s�i formare 
profesională care să sust�ină formarea/orientarea/reconversia către aceste noi profesiuni, atât 
la nivelul î�nvăt�ământului vocational, cât s�i al celorlalt�i furnizori de formare profesională.

Cine sunt aces�ti intermediari? Care le sunt motivat�iile? Care le sunt sarcinile s�i 
competent�ele? Care este teritoriul lor profesional? Cum î�s� i desfăs�oară activitatea s�i care sunt 
limitele î�ntre care operează? Cum contribuie ei la dezvoltarea piet�ei produselor culturale? Care 
este regimul juridic s�i fiscal aplicabil atât activităt�ii lor, cât s�i raporturilor pe care le stabilesc (pe 
baze contractuale sau uneori de tip „gentlemen’s agreement”) cu artis�tii, cu producătorii, cu cei 
implicat�i pe diferite paliere ale scării valorice, î�n configurarea acestui ecosistem? De ce este 
nevoie de intermediari sau, altfel spus, care este valoarea adăugată pe care o aduc aces�tia?

Șunt î�ntrebări la care autorii oferă, î�ntr-o prezentare echilibrată, punctele de vedere ale 
diferitelor categorii de participant�i la acest lant� valoric prin intermediul datelor empirice 
colectate (interviuri exploratorii, interviuri semistructurate etc.) precum s�i a analizelor calitative 
privind dezbaterile s�i controversele publice pe aceste subiecte s�i pe care le completează 
cu studiile s�i analizele datelor statistice prelucrate. O primă constatare se impune î�n ceea ce 
prives�te metodologia utilizată: diversitatea entităt�ilor s�i organismelor care î�ncadrează diferitele 

1 Traducerea a fost publicată de Editura Universul Academic s�i Editura Universitaria Craiova î�n 2020 (ÎȘBN 978-606-14-
1647-9 s�i ÎȘBN 978-606-9062-20-3) la init�iativa Înstitutului Nat�ional pentru Cercetare s�i Formare Culturală.

Credit: Agerpres Foto, by Alex Tudor
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categorii de profesiuni din domeniul artistic a 
permis autorilor colectarea s�i prelucrarea de 
date s�i informat�ii foarte detaliate de natură 
să sust�ină analize nuant�ate, lucru î�ncă  de  
domeniul viselor î�n România.

Natura duală a bunurilor s�i serviciilor 
culturale – valoare economică, pe de o 
parte, s�i valoare simbolică, pe de altă parte 
–, care configurează s�i transformă piet�ele 
specifice, se regăses�te s�i î�n activitatea 
intermediarilor. Aces�tia, ne spun autorii, 
„ar putea fi considerați pionii principali ai 
procesului de profesionalizare a sectoarelor 
artistice și ai creșterii intereselor economice 
care le guvernează: deoarece intervenția lor 
dezvoltă economia notorietății, concentrarea 
difuzorilor, potențează dezvoltarea sectoarelor 
situate în aval, augmentează importanța 
publicității și a drepturilor derivate etc.”2

1 

Îar, pe de altă parte, s-ar putea considera 
că aces�tia „se mulțumesc să profite de pe 
urma oportunităților juridice, economice și 
tehnologice care apar în mediul lor de afaceri 
pentru a satisface cât mai bine interesele 
celor care i-au mandatat, fie ei artiști sau 
angajatori.”32

Care este î�nsă î�ncadrarea juridică a 
intermediarului?

Atât î�n Frant�a, cât s�i î�n România, termenul 
de intermediar are un cont�inut s�i semnificat�ii 
diferite, după cum este utilizat î�n limbajul 
curent sau din perspectivă economică ori 
juridică.

Pentru a circumscrie sfera de cuprindere 
a acestui termen, autorii pornesc de la 
elementele care, î�mpreună, configurează 
această activitate specifică: difuzarea 
informat�iei prin canalele informat�ional-
relat�ionale pe care le are intermediarul, 
punerea î�n legătură a artistului cu potent�ialul 
angajator/finant�ator, negocierea viitoarelor 
raporturi contractuale, inclusiv a remunerat�iei 

2 Lizé, Wenceslas, Naudier, Delphine, Roueff, Olivier, 
Profesia de intermediar în domeniul artelor. La 
graniţa dintre artă și comerţ, trad. Croitoru, 
Carmen, Şerban, Daniela, Ed. Universul Academic s�i 
Ed. Universitaria Craiova, 2020, pag. 19

3 Îd, pag. 20

artistului s�i a drepturilor de autor/conexe 
cesionate, urmărirea exploatării comerciale 
a operelor/prestat�iilor artistice etc. La 
acestea se adaugă remunerat�ia cuvenită 
intermediarului, care poate fi inclusiv î�n 
cotă procentuală din î�ncasările  rezultate  din 
exploatarea comercială a operelor precum 
s�i, după caz, î�mputernicirea intermediarului 
de a semna contractele negociate î�n numele 
artistului sau al angajatorului s�i de a urmări 
executarea contractului s�i plata drepturilor 
patrimoniale.

Practic, intermediarul ar putea fi atât 
parte î�n contract, cât s�i „parte procedurală“ 
(î�ntrucât participă la procedura de 
î�ncheiere a respectivului contract) s�i/ sau 
„parte la profitul contractual“. Dar, la fel 
ca î�n România, potrivit doctrinei clasice, 
intermediarul nu poate fi î�n acelas�i timp s�i 
tert� î�n raport cu părt�ile contractante s�i parte 
interesată î�n acelas�i contract. O propunere 
de definire juridică a intermediarului este cea 
prezentată de un jurist francez î�ntr-o lucrare 
citată de autori43 „Calitatea de intermediar 
poate fi definită drept trăsătura comună a 
persoanelor care facilitează încheierea unui 
contract în beneficiul altei persoane, fiind în 
același timp parte la procedura de încheiere 
a respectivului contract și terță parte la 
împărțirea profitului.“

Î�n România, Codul civil distinge î�ntre 
intermediar (care nu este prepusul niciuneia 
din părt�ile intermediate s�i este independent 
fat�ă de acestea î�n executarea obligat�iilor 
sale, dar care de regulă efectuează doar 
fapte materiale şi nu î�ncheie acte juridice), 
reprezentant, mandatar (care, î�n virtutea unui 
contract de mandat, primes�te î�mputernicirea 
s�i se obligă să facă ceva î�n numele s�i pe 
seama mandantului) s�i agent comercial (care 
este î�mputernicit fie să negocieze, fie atât 
să negocieze, cât s�i să î�ncheie contracte, 
î�n numele s�i pe seama comitentului, î�n 
schimbul unei remunerat�ii, î�n una sau î�n mai 

4 Nicolas  Dissaux,  La  qualification  d’intermédiaire  
dans  les  relations  contractuelles,  LGDJ,  Paris,  col. 
„Bibliothèque de droit privé“, 2007, p. 324
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multe regiuni determinate, fiind astfel un 
intermediar independent care act�ionează cu 
titlu profesional). Nu este locul aici pentru 
o analiză a reglementărilor care vizează 
aceste categorii juridice, dar este necesar 
de avut î�n vedere că î�ncadrarea juridică a 
activităt�ilor care se circumscriu not�iunii de 
intermediar î�n domeniile artistice depinde î�n 
mod esent�ial de cont�inutul acestora, cont�inut 
ce poate diferi î�n funct�ie de circumstant�e.

Î�n repetate rânduri autorii subliniază faptul 
că motivat�ia esent�ială a intermediarului este 
interesul său direct, material s�i profesional. 
Corolarul evident este că, î�n lipsa satisfacerii 
acestui interes, activitatea de intermediere 
nu se va mai realiza. Este, desigur, un 
adevăr evident, dar care ar putea să ofere 
un răspuns, chiar dacă part�ial, la î�ntrebarea: 
de ce î�n România profesiile de intermediar 
î�n domeniile artistice sunt slab dezvoltate. 
Îar răspunsul, desigur, va fi legat, inter alia, 
de precaritatea, aleatoriul s�i nivelul scăzut 
al remunerat�iilor/onorariilor pentru un 
procent semnificativ dintre artis�ti, de faptul 
că aces�tia nu beneficiază de sprijinul pe care 
convent�iile/contractele colective ar putea 
să-l ofere artis�tilor independent�i (inclusiv 
prin negocierea unor niveluri minimale de 
remunerare), de existent�a acelei zone gri de 
venituri nefiscalizate sau part�ial fiscalizate, 
de asimetria de  putere de  negociere î�ntre 
artis�ti s�i utilizatorii operelor/prestat�iilor lor 
etc. Cu alte cuvinte, un ecosistem care î�ncă 
nu s-a stabilizat s�i maturizat s�i care î�ncă nu 
beneficiază de o î�ncadrare juridică s�i fiscală 
comprehensivă s�i nuant�ată.

Î�n cuprinsul lucrării, autorii discută î�n 
capitole distincte, câteva dintre categoriile 
de intermediari  î�n  anumite  domenii  
culturale  s�i  practicile  de  intermediere  
prevalente:  agent�ii literari, practicile de 
intermediere î�n cinematografie, directorii 
de casting, intermedierile î�n domeniul 
fotografiei publicitare, agent�ii s�i managerii din 
domeniul muzical etc. Bogăt�ia informat�iilor 
s�i nuant�area analizelor reus�esc să ofere o 
imagine extrem de sugestivă a diversităt�ii de 

practici s�i abordări personale ale diferitelor 
categorii de intermediari, care sunt influent�ate 
î�n mod evident de parcursurile profesionale 
proprii ale celor intervievat�i, dar s�i de clivajele 
generat�ionale.

Înutili, esent�iali sau doar necesari, parazit�i, 
conspiratori, omnipotent�i, urât�i, apreciat�i, 
ucigas�i ai artei de î�nalt nivel, demolatori sau, 
dimpotrivă, constructori de destine artistice, 
de notorietate, de piet�e şi debus�euri 
artistice, profesionale s�i economice, factori 
de echilibru î�n piat�ă, creatori de oportunităt�i 
s� i de valoare adăugată, potent�atori a noi 
forme de exploatare a produselor culturale, 
iată câteva percept�ii s�i s�abloane cu care 
operăm, î�n funct�ie de pozit�ia det�inută î�n 
acest ecosistem s�i de experient�ele personale, 
atunci când ne referim la profesiunile 
de intermediari î�n lant�urile valorice din 
sectoarele culturale s�i creative.

Complexitatea relat�ională a ecosistemului 
cultural artistic, diversitatea formelor de 
organizare a activităt�ilor din aceste sectoare, 
varietatea parcursurilor profesionale s�i 
artistice ne î�ndeamnă să reflectăm, nu 
numai la utilitatea acestor intermediari, ci 
mai curând la jaloanele unei construct�ii 
juridico-fiscale, economice s�i sociale care să 
potent�eze o economie bazată pe creativitate 
s�i pe satisfacerea nevoilor de consum 
cultural, î�n beneficiul tuturor verigilor din 
aceste lant�uri valorice.

Aceasta este cheia de lectură pe care o 
propun pentru această lucrare, cu sperant�a 
că aceste elemente vor fi integrate atât î�n 
politicile publice de sust�inere şi dezvoltare 
a sectoarelor culturale s�i creative, a 
economiei bazate pe creativitate, cât s�i î�n 
politicile educat�ionale privind î�nvăt�ământul 
vocat�ional s�i ofertele de formare/reconversie 
profesională.

Prof. univ. dr. Delia MUCICĂ
UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti
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De ce am tradus acest studiu?

Î�n 2018 am pus bazele unei colaborări inedite î�ntre 
Institutul Naţional pentru Cercetare și Formare 
Culturală s�i Departamentul de Studii și Statistici 
Prospective (DEPȘ) din cadrul Ministerului Culturii din 
Frant�a.

Î�n fapt, ca î�n orice proiect cultural de succes, a fost 
vorba de o fericită î�ntâlnire profesională î�ntre oameni.  
Î�ntr-una din conferint�ele de politici culturale l-am cunoscut 
pe cercetătorul Jean-Cédric Delvainquière, care era la 
acel moment reprezentant al Departamentul de Ștudii s�i 
Ștatistici Prospective. Împresionat de perseverent�a   noastră   
î�n   a   construi   un   institut   de cercetare specializat, a 
î�nceput să se intereseze de studiile publicate de ÎNCFC, 
de metodologiile folosite s�i de abordările noastre privind 
consumul cultural. După câteva î�ntâlniri s-a conturat foarte 
repede ideea unei cooperări s�i a unui schimb de bune 
practici, mai ales, pe teme s�i subiecte de interes comun. 
Montajul acestui parteneriat s-a petrecut î�n perioada î�n 
care se organiza Șezonul Cultural România – Frant�a, iar 
proiectul nostru aducea o notă interesantă î�n materie de 
cercetare culturală (probabil a s�i fost singurul proiect de 
cercetare de acest tip).

Primele schimburi de idei s-au realizat î�n î�ntâlniri la Bucures�ti s�i Paris, î�ntre echipele de 
cercetare, î�n care s-au făcut prezentări s�i discut�ii aplicate pe metodologii sau pe sistemele de 
colectare a datelor. Î�ntre alte activităt�i desfăs�urate cu prilejul acestui parteneriat, a apărut s�i 
ideea de a traduce diverse studii care ar fi putut suscita atent�ia profesionis�tilor din domeniu. As�a 
a avut loc lansarea s�i traducerea î�n limba franceză a studiului Vitalitatea culturală a orașelor din 
România s�i alegerea unui subiect neexplorat pentru traducerea î�n limba română – Intermédiaires 
du travail artistique. Lucrarea nu este foarte recentă s�i a fost publicată î�n 2011, pornind de 
la studii s�i analize efectuate pe date s�i sondaje efectuate î�n perioada 2008-2010, dar, pentru 
noi, a deschis un subiect oarecum nou s�i puţin discutat: emergenţa unor profesii de legătură, 
de susţinere s�i de facilitare î�ntre artis�ti s�i activităţile de distribuţie s�i de consum cultural. 
Atunci când vorbim de consum cultural, cei mai mulţi dintre profesionis�ti se gândesc strict 
la consumatorul ultim, la „public”, fără să ia î�n calcul existenţa unor intermediari din acest lanţ 
din care fac parte producători/utilizatori secundari, care trec mai departe produsul artistic 
spre alte categorii de consumatori. Î�n mod automat, acest s�ir de interpus�i î�ntre autorul-
artist s�i divers�ii utilizatori structurează un sistem particular de cerere-ofertă s�i antrenează 
mecanisme s�i/sau procese î�n care sunt angrenaţi oameni s�i bani. Pentru ca, la rândul lor, 
schimburile să fie posibile s�i echitabile, se nas�te î�n acest proces s�i un sistem de valori/preţuri pentru 
diversele creaţii s�i activităţile aferente. Toate aceste elemente constituie o piaţă cu reguli speciale, 
diferite, de la un produs la altul, care ierarhizează atât „cumpărătorii”, cât s�i creatorii. Mecanismele 
unei pieţe libere se reglează, uneori, singure s�i independent de natura efortului creator, î�ntrucât 
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valoarea bunului/produsului cultural este una 
eminamente simbolică. Echilibrarea se petrece 
atunci când atât cumpărătorul, cât s�i artistul 
devin mulţumiţi de rezultat, fără sentimentul că 
cineva a plătit mai mult decât era cazul sau mai 
puţin decât ar fi meritat efortul. Fires�te, pentru 
un echilibru cât mai stabil, numărul artis�tilor 
s�i al cumpărătorilor trebuie să fie suficient, iar 
avantajul final să se regăsească pe tot traseul, 
de la primul creator până la consumatorul 
final. Î�ntr-o lume î�n care concurenţa primează, 
supremaţia unor monopoluri se diminuează 
constant de ambele părţi, iar oferta s�i cererea 
se diversifică suficient pentru a alimenta acest 
schimb. Î�n fapt, pe piaţa artistică, diferenţa o face, 
î�n primul rând, produsul (us�urinţa procesului de 
obţinere a lui), iar apoi numărul de consumatori 
finali sau utilizatori intermediari. Fluiditatea 
pieţelor culturale este foarte mare s�i ţine 
mult de trend-uri (tendinţe/modă/obiceiuri), 
ceea ce le face extrem de particularizate. 
Complexitatea s�irului de operaţiuni specifice 
tinde să creeze roluri s�i profesii care fac, la 
rândul lor, credibilă o piaţă culturală distinctă. 
Abordarea economică a produselor culturale 
a relevat sume considerabile care î�nsoţesc 
aceste schimburi s�i care justifică existenţa 
unor noi meserii, a unor noi profesionis�ti s�i a 
unor noi ocupaţii care necesită specializare. 
Ștudiul de faţă nu face o prezentare exhaustivă 
a tuturor meseriilor de intermediere, dar ia î�n 
calcul câteva studii de caz î�nsoţite de statistici 
pertinente, î�n unele zone, care au î�nceput să se 
dezvolte î�n ultima perioadă. Ele sunt o sursă 
extrem de interesantă de informare pentru cei 
care-s�i doresc o carieră complementară sau 
pentru cei care-s�i doresc o ocupaţie î�n domeniul 
artistic fără să fie ei î�ns�is�i artis�ti. Î�n toate ţările 
europene, rafinarea proceselor de schimb s�i 
profesionalismul cererii a impulsionat masiv 
dezvoltarea unor profesii de graniţă menite să 
găsească produsul potrivit la preţul potrivit. Î�n 
toate ţările europene cultura finanţată public 
s-a retras acolo unde s-a dovedit că lua nas�tere 
o piaţă rezonabilă s�i accesibilă, rămânând 
să prezerve s�i să protejeze acele expresii 
artistice care nu se pot produce fără sprijinul s�i 

intervenţia publică. Î�n unele situaţii, creaţia s-a 
văzut obligată să evolueze, să găsească forme 
noi de manifestare s�i limbaje adecvate. Acest 
lucru a reprezentat o provocare majoră pentru 
anumiţi artis�ti, dar rezultatul a fost benefic de 
ambele părţi. Î�n unele ţări, î�nvăţământul de 
specialitate a sesizat imediat oportunitatea 
dezvoltării unor noi specializări culturale, mai 
ales pentru că piaţa de artis�ti a devenit, î�n timp, 
destul de aglomerată, iar numărul locurilor 
de muncă stabile nu a crescut considerabil. 
Dimpotrivă, crearea pieţei culturale a permis 
chiar o „liberalizare” parţială, anumite state 
neasumându-s�i deciziile individuale ale tinerilor 
de a deveni artis�ti. Cu introducerea cadrelor 
de reglementare s�i recunoas�tere a impactului 
economic al Șectoarelor Culturale Creative, 
majoritatea statelor din restul Europei a reus�it 
să iasă din paradigma î�n care specializările de 
tip universitar se orientează după dinamica 
posibilităţilor de angajare. Î�n plus, din numărul 
mare de absolvenţi ai unor forme de 
î�nvăţământ artistic, o parte aleg î�ntotdeauna 
î�ncă o specializare din zona tehnică (prin 
„tehnic” î�nţelegându-se î�n acest caz – 
management, impresariat, profesii – suport 
pentru artis�ti sau organizaţii artistice). Toate 
aceste dinamici au fost î�nsă atent studiate s�i 
î�nsoţite de politici publice adecvate care au 
prevenit dispariţia unor arte sau eliminarea 
unor creatori de pe piaţă. Alături de 
politici s�i strategii, statele î�n care Cultura 
nu este doar sector ocupaţional decorativ 
au construit mecanisme de sprijin financiar 
sau scheme de î�mprumuturi speciale. Datele 
extrem de detaliate s�i statisticile minuţioase 
la nivel naţional arată că statul francez nu s-a 
derobat complet de subiect, aruncând decizia 
de a urma o profesie artistică î�n zona unui 
risc asumat la nivel de individual. Î�n România, 
piaţa culturii nu se dezvoltă la fel de vizibil 
s�i din pricina intervenţiei permanente a 
statului care nu se dezobis�nuies�te de a face 
protecţie socială pe fiecare sector ocupat�ional. 
La adăpostul unor salarii mai mult sau mai 
puţin satisfăcătoare, personalul din tot 
sistemul culturii publice, angajat cu carte 
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de muncă pe viaţă, î�ncearcă să devină s�i 
liber profesionist î�n acelas�i timp. E o cursă 
fără miză s�i fără câs�tigători. Pe de o parte, 
o piaţă sugrumată de supra-ofertă nu se 
activează, pe de altă parte, profesionis�tii nu 
simt nicio presiune de a se reinventa sau 
de a se policalifica. Ne balansăm î�ntr-o lume 
de superlative: artistul e nepreţuit (cotele 
pentru diversele categorii nu s-au inventat), 
operele sunt nepreţuite s�i protejate de Legea 
drepturilor de autor (inutil, pentru că valoarea 
nu e stabilită prin niciun mecanism de piaţă), 
iar termenii de comparat�ie nu au fost stabiliţi. 
Din acest punct de vedere, studiul de faţă este 

pentru multe categorii un fel de ȘF, pentru că 
vorbes�te de ceva ce î�ncă nu există articulat, la 
noi. Probabil că nu suntem foarte departe de 
momentul î�n care profesiile de intermediere 
vor deveni extrem de utile, cu atât mai mult 
cu cât traversăm o perioadă incertă pentru 
consumatori, dar mai ales, pentru creatori.

Conf. univ. dr. Carmen CROITORU
Prorector Cercetare-Dezvoltare, UNATC,

Director General Institutul Național  
pentru Cercetare și Formare Culturală
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Forţa artistică a expresivităţii corporale

Î�ncep această scurtă analiză cu 
sublinierea faptului – absolut rarisim – 
că avem î�n fat�a ochilor nu numai o lucrare 
academică î�n deplinul sens al binomului 
cercetare-aplicare, dar s�i un foarte 
condensat compendiu al artelor care 
î�nsot�esc atât evolut�ia  artei  dramatice,  
cât s�i dezvoltarea metodelor didactice 
necesare î�nsus�irii mecanismelor ei.

Lucrarea Actorul dincolo de cuvânt 
scrisă de Îoana Visalon11 este o inspirată 
s� i documentată î�mbinare a studiului 
practic cu o argumentare teoretică, 
care impresionează prin aspectul bine 
structurat, ordonat, clar s� i convingător. 
Totodată, abundă de informaţii precise şi 
riguros aşezate î�n ordinea cronologică a 
evoluţiei, fapt care  ne î�ndreptăţeşte să-i 
găsim un loc remarcabil î�n bibliografia 
necesară formării slujitorilor Thaliei.

Titlul volumului, sugestiv de altfel, 
ne poartă către cuvintele lui Leonardo 
da Vinci:

„Șufletul doreşte conlocuirea cu 
trupul pentru că fără membrele acestuia 
n-ar putea acţiona, nici simţi”, enunţ 
care subliniază simbioza perfectă dintre 
cele două componente fundamentale ale 
fiinţei umane, corp şi suflet, elemente 
care converg, se susţin şi se completează reciproc î�n actul de creaţie. Acţiunea, gestul şi mimica 
coexistă î�n acelaşi   trup   şi,   cu   sau   fără   cuvinte, ne confirmă universul ascuns î�n interiorul 
fiinţei umane, căci avem o lume î�n afara noastră, dar un univers î�n propriul interior.

Punctul de pornire al volumului î�l constituie î�ntâlnirea. De această dată nu numai cu 
teatrul, ci şi cu remarcabila influenţă intelectuală a celui definit sub sintagma ,,aristocrat 
al spiritului”, Gheorghe Achiţei, eseist, estetician şi teoretician român, profesor şi rector 
al Înstitutului de Arte Plastice ,,N. Grigorescu” din Bucureşti, personalitate a cărui studiu a 
contribuit la instituirea unui climat de deschidere î�n estetica românească postbelică, căruia, 
autoarea, î�n semn de omagiu pentru măiestria, rafinamentul intelectual şi tactul pedagogic cu 
care a fost î�ndrumată, parţial, către dobândirea titlului de doctor î�n Artele spectacolului, î�i dedică 
volumul de faţă.

1 Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Arte
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Îoana Visalon nu vrea să se prezinte cu o 
formulă unică de abordare a creaţiei artistului 
de teatru, ci, din contră, vine cu onestitatea 
omului atins de pofta ştiinţei de carte, de 
studiu şi de cercetare, fie că face referire la 
una teoretică (lucrarea de faţă reprezentând 
î�n mare parte teza de doctorat  cu revizuiri 
şi adăugiri)  ori alta practică (susţinută 
cu observaţii desprinse din experienţa 
unei practici aplicate) î�n calitate de actor 
şi profesor, cu scopul de a evidenţia acele 
preocupări î�ndreptate către frământările 
interioare care, după un î�ntreg travaliu, se 
transformă î�n adevăr scenic.

Periplul supus atenţiei se î�ndreaptă către 
meandrele sinuoase ale artei teatrale, etalând 
o analiză pertinentă orientată către istoria şi 
evoluţia domeniului şi aterizând cu graţie î�n 
popasul final unde face o demonstraţie, serios 
argumentată, î�n centrul căreia se află î�ntreaga 
muncă a actorului. Mai precis, experimentul 
teatral are ca nucleu limbajul independent de 
cuvânt, modalitate prin care se prioritizează 
expresivitatea corporală ca forţă artistică 
vizuală, bineî�nţeles alături de veşmânt (cu 
sens de costum)   şi   lumină. Totuşi,   admitem 
ca prioritar gestul, dar trebuie să nu uităm 
că el are un nume, iar acela este cuvântul 
nerostit.

Trei capitole: Un vehicul ce vine din 
trecut, În căutarea unui vehicul teatral 
mai rapid… şi Pedagogie şi experiment 
(un atelier transdisciplinar) ne deschid 
drumul către cunoaştere şi către formarea 
unui bagaj cultural obligatoriu sau absolut 
necesar pregătirii şi devenirii artistice. Cu 
o lejeritate uimitoare î�mbarcăm î�n vehiculul 
care ne transportă către originile fenomenului 
teatral, către acele tradiţii care, indiferent de 
relaţia timp-spaţiu, î�şi păstrează sacralitatea. 
Înterferează astfel două lumi, „lumesc şi 
spiritual, î�ntre real şi imaginar, î�ntre tumba 
carnavalescă şi sacerdoţiu, î�ntre farsă şi 
tragedie, î�ntre dionisiac şi apollinic, când 
preot când măscărici, adulat sau, dimpotrivă, 
hulit”, cum frumos citează autoarea, ipostaze 
prin intermediul cărora invizibilul devine 
vizibil călcând, de această dată, peste 
regulile precise ale ritualului regăsit î�n 
reprezentările elogiatoare adresate zeului cu 
mască, Dionissos, şi admirând transformarea 
eliberatoare a actorului contemporan. 
Domeniul este vast şi greu de cuprins î�n 
toată complexitatea lui, dar cu toate acestea 
intersectarea dintre istoria textelor dramatice 
şi istoria practicii teatrale, î�n contextul 
creativ al spectacolului, este evidenţiată de 
o dezbatere cu traiectorie precisă: relaţia 
corp – costum – lumină. Timpul şi spaţiul 
geografic propun simboluri, arhetipuri, 
curente teatrale, o lume pestriţă care apare 
de nicăieri şi dispare lăsând semne. De 
departe se evidenţiază masca – componentă 
definitorie a veşmântului care conturează 
trăsătura fundamentală a caracterului î�n plină 
desfăşurare şi se disipează, dizolvându-se  
î�n 7 ani de experiment alături de trupa lui 
Dan Puric. Pot adăuga şi invitaţia către o 
aprofundare a ideii de costum perceput ca o 
mască a trupului!

Primul capitol ne prezintă trecutul! 
Domină impulsul ludic ca latură primordială şi 
esenţială a actului creator şi se revarsă î�ntr-o 
manifestare unde nu este loc decât pentru 
imagine, căci teatrul este prin definiţie şi o artă 
vizuală. Din pictura pe corp, ungerea trupului, 
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mască, veşmintele ritualice (primul veşmânt 
cu mesaj artistic), costumul de ceremonie 
şi energia trupului se naşte metamorfoza, 
iluzia şi evadăm î�ntr-o altă lume. Povestea 
continuă cu anunţarea curentului Commedia 
dell’arte şi cu teatrul latin şi grec, forme care 
promovează tot mişcarea şi arhetipurile. 
Astfel, ne intersectăm cu mimusul albus 
(mimul alb) şi mimusul centuculus (mimul 
peticit) cuplu comic care se reinventează 
şi este regăsit şi astăzi î�n spectacolele de 
circ sub denumirea de domnul alb, Pierrot 
sau Louis, un manipulator dibace care 
savurează pofticios naivitatea şi stângăcia 
lui August, clovnul pestriţ. Veşnicia este de 
domeniul utopiei, căci decadenţa imperiului 
roman favorizează apariţia pantomimei, 
formă de manifestare care î�nlătură total 
cuvântul şi oferă exclusivitate exprimării 
prin intermediul gesturilor, a atitudinilor şi 
a mişcării. Totul vine î�n detrimentul textului 
scris şi al diminuării importanţei cuvântului 
rostit ajungându-se chiar până la excluderea 
lui totală. Deci, se răstoarnă echilibrul, totul 
î�n defavoarea textului scris, a diminuării 
importanţei cuvântului şi a promovării 
tuturor formelor de comunicare vizuală. 
Transformările sociale aduc paradoxul şi, 
bineî�nţeles, teatrul ca adversar al dogmelor 
religioase! Dar apariţia misterelor medievale 
restabileşte ordinea şi aşază teatrul î�n 
drepturile lui, făcându-i loc chiar î�n interiorul 
celor care-l contestau. Astfel, prin forţa lui 
de comunicare a devenit parte integrantă a 
ceremoniilor liturgice, din punct de vedere 
al elementelor plastice, a acţiunii şi chiar 
a existenţei predicatorului cu veşmântul 
său sacerdotal. Ca o cascadă de perpetue 
î�ncercări costumul î�nsufleţit de imaginaţia 
creatoare oscilează trecând de la sugestivele 
aripi de liliac ale î�ngerului decăzut, la ideea de  
animal-corp, continuând cu nuditatea 
acoperită de frunze ori de muşchi de 
pădure, urmând cu măştile simple sau 
supradimensionate sau cu veşmântul 
bufonului, personaj care î�nsumează mai 
multe entităţi aflate la limita dintre omenesc 

şi animalic şi care condamnă prin jocul său 
defectul-păcat şi imoralitatea; doar prin 
comportamentul duplicitar î�ncadrat î�ntre 
dezordine şi nebunie mai poate transpare 
adevărul rostit. Ne î�ndepărtam de Commedia 
dell’arte care î�şi pierde strălucirea odată 
cu structurarea textului dramatic de către 
Carlo Goldoni, dar menţionăm că ea rămâne 
î�n literatură şi î�n practica teatrală şi prin 
procedeul numit improvizaţie, un martor 
al originalităţii a cărui utilitate î�şi găseşte 
desăvârşirea î�n fiecare moment al creaţiei. 
,,Commedia s-a născut aici, acolo s-a simţit 
puţin rău, dincoace şi-a revenit... şi a murit 
dincolo. Î�n ce mă priveşte, Commedia 
dell’arte nu a murit niciodată. Eu o simt 
î�ncă î�nvăluindu-mă î�n bogăţia sa. Şi pentru 
o infinitate de oameni de teatru ştiu că este 
la fel”, î�l citează autoarea pe Dario Fo. Astfel, 
imaginile iluzorii germinează la nivelul minţii 
şi se revarsă î�ntr-o organică î�mbinare de 
gesturi, acţiuni, mimică şi cuvânt î�n creaţia 
autentică, deoarece ,,Commedia dell’arte 
este o formă de teatru care se bazează pe o 
combinaţie de dialog şi acţiune, monolog 
rostit şi gest executat, nu doar pe pantomimă. 
(...) doar cu sărituri, dănsuleţe, schimonoseli 
şi cochetării măştile nu fac un spectacol” – 
Dario Fo.

Î�n finalul capitolului Î ne apropiem de 
teatrul modern. Șecolul al XX-lea prilejuieşte 
apariţia unor noi arte cu modalităţi specifice 
de expresie vizuală. Autoarea porneşte î�ntr-un  
circuit din care fac parte Adolph Appia, 
personalitate şlefuită î�n creuzetul lui Wagner, 
care promovează necesitatea unităţii stilistice 
î�n dramă, stabileşte primele principii ale 
scenografiei şi plasează actorul î�n epicentrul 
artei dramatice. La fel ca şi Eugenio Barba, 
adaug eu, crede î�n ideea viului prezent pe 
scenă cu scopul generării de raporturi şi 
tensiuni vii atât cu spaţiul, cât şi cu timpul. 
Șe face apoi saltul la figura emblematică a 
lui Gordon Craig, un răzvrătit al realismului 
scenic, care caută modalităţi de exprimare 
inedite, dar mai ales utilizează ecrane mobile 
neutre ca decor multifuncţional. Apoi 
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traversează fenomenul Bauhaus, face un 
popas asupra teoriei lui Meyerhold privind 
omul-maşină sau biomecanica – „Corpul este 
o maşină, cel care lucrează cu el este un 
maşinist” – şi inevitabil găseşte spaţiu pentru 
Grotowski, Brook care aduce î�n atenţie 
simplitatea relaţiilor iar şi iar, deoarece 
„jocul e să joci”, continuă cu Tadeuz Kantor şi 
î�ncheie capitolul afirmând ca o concluzie că 
teatrul „trăieşte doar pentru spectatori aici şi 
acum, este inovaţie şi experiment î�n faţa unui 
public viu”.

În căutarea unui vehicul teatral mai rapid 
este titlul celui de-al doilea capitol prin care se 
prezintă o alternativă a teatrului tradiţional şi 
o hotărâtă explorare, ca revoltă născută din 
lupta î�mpotriva globalizării, a superficialităţii, 
a amatorismului, a pseudovalorilor şi a 
societăţii de consum, care se î�ndreaptă spre 
cantitate î�n detrimentul calităţii. Producţiile 
oferite de lumea virtuală şi audio-vizuală 
distorsionează mentalul oamenilor şi-i 
plasează î�ntr-o zonă a limitării î�n care se 
complac refuzând astfel drumul către propria 
cunoaştere şi dezvoltare. Având î�n vedere 
cele enunţate, putem concluziona că menirea 
teatrului devine dorinţa de legitimare a unei 
identităţi incontestabile şi admite ca vitală 
î�ntâlnirea reală î�ntre creator şi consumator.

Odată cu interferenţa reciprocă a artelor, 
cercetătorul german Hans-Thies Lehman, 
fundamentează pe paradigma aristotelică 
teatrul dramatic bazat pe text scris şi imitarea 
acţiunii omeneşti, î�n care prioritate are 
acţiunea şi mimesisul. Experimentul – Dan 
Puric – aşează la î�ncolţit ideea, iar Îoana 
Visalon, prin implicarea ca actor, se alătură 
călătoriei către descifrarea laitmotivului 
lucrării, cele trei elemente: corp – costum 
– lumină. Orientarea către un limbaj comun 
universal presupune inevitabil î�ntoarcerea 
la formele sacre, deoarece, aşa cum afirma 
Peter Brook, sunt „anti-foste, anti-pretenţie, 
anti-tradiţie” şi au valoarea de unicat. Dan 
Puric pune ideea şi î�n slujba pantomimei, 
excluzând orice sonor cu scopul de „a forţa 
corpul să-şi reveleze î�ntregul potenţial 

expresiv” (cf. Decroux), subliniază autoarea. 
Mai mult, cercetarea echipei româneşti se 
transformă şi î�ntr-un demers pedagogic, 
cu scopul formării de discipoli; proiect 
î�ndeplinit căci autoarea lucrării, î�n prezent, 
este cadru didactic de specialitate î�n mediul 
universitar.

De reţinut subcapitolul Spectacol, Şcoală, 
Laborator! Remarcabil start printr-un  
conglomerat de costume diferite ca stil, cu 
poveşti separate şi energii diametral opuse, 
apărute ca urmare a unor colaborări cu 
scenografii Îrina Șolomon şi Dragoş Buhagiar, 
care formează nucleul unei producţii 
teatrale. Originalitatea genezei spectacolului 
demonstrează, dacă mai era necesar, că 
structura dramatică, scenariul prestabilit, î�şi 
pierde importanţa şi valoarea, iar materia 
se modelează din idei transpuse î�n exerciţii 
pe diferite teme, căci mimul nu poate vorbi 
despre tensiunile şi contradicţiile care-i 
străbat existenţa, el este obligat să joace.

Experimentele care se succed confirmă 
preocuparea către aventura scenică unde 
totul este permis şi prinde contur î�nvăluind 
î�n mister printr-o energie subtilă. Alături de 
interpret şi masca trupului său (costumul), 
lumina devine personaj şi liant, implicând 
nemijlocit complicitatea publicului. Propria 
experienţă cu masca, dezvăluie autoarea, 
atinge paradoxul, deoarece î�n ciuda 
constrângerii de ordin practic, i-a prilejuit 
eliberarea unor energii trupeşti capabile 
să compenseze imobilitatea facială. Este 
excepţională relatarea ,,plângeţi cu mâinile”, 
indicaţia lui Dan Puric la unul dintre spectacole! 
Îmaginaţia a corporalizat punctând prin 
ritmuri şi atitudini convenţionale ipostaze 
ale suferinţei. Mai mult, lumina, î�ntreg 
eclerajul cu efectele speciale, distorsionează, 
comprimă sau hiperbolizează oferind imagini 
ale căror forme contrastează cu obişnuitul, 
povesteşte Îoana Visalon. Amplasarea luminii 
pe ultima rivaltă care descoperea mâinile 
muncitoarelor comuniste, contopită cu energia 
paradisiacă degajată de muzica aleasă, anula 
imaginea-corp şi lansa perspectiva punctelor 
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fixe marcate de incertitudinea: anonimat 
sau mister? Modificările bruşte de ritm, 
dispariţii neanticipate, sincronul mecanic, 
acţiunea supusă tempo-urilor favorizează 
amplificarea potenţialului emoţional-creativ 
al interpreţilor. Totodată, tehnica î�ndelung 
studiată permite dozajul î�ntre imitare şi 
exagerare, oferă orientarea î�n spaţiu şi 
dezvoltă simţul distanţelor, totul direcţionat 
către artă prin manipularea realităţii.

Analizând al doilea capitol descopăr 
trinomul privilegiu – experiment – experienţă, 
î�ntâmplare care nu î�şi poate găsi concretizarea 
î�ntr-o instituţie de repertoriu, ci doar î�ntr-o 
formă de coagulare a unor forţe care-şi doresc 
evadarea din banalitatea lumescului văzut 
şi ştiut, transformând cotidianul î�n imagini 
ale seducţiei vizuale şi culminând î�n punctul 
final cu o metaforă teatrală. Este incredibilă 
şi chiar de invidiat şansa unei implicări 
î�n aventura cunoaşterii interiorităţii celei 
mai profunde a fiinţei umane de o asemenea 
anvergură prin inegalabila forţă emanată de 
tot ceea ce î�nseamnă şi reprezintă teatrul î�n 
grandoarea şi generozitatea lui.

Capitolul al ÎÎÎ-lea, Pedagogie şi 
experiment (un atelier transdisciplinar) şi 
ultimul, ilustrează aspectul anului 2008-2009, 
când, alături de studenţii de la specializările 
actorie şi film, î�ncepe un proiect care a vizat 
explorarea relaţiei creatorului de imagine 
cu actorul şi oferind prioritate: portretului 
fotografic şi monologului interior al actorului; 
obiectului scenic – stimulent al creativităţii; 
motricii scenice şi raportului de putere 

î�ntre personaje; raportului dintre corpul 
actorului şi lumină. Pe tot acest parcurs s-a 
axat pe conştientizarea expresiei fizionomice 
şi a stimulilor psihici care determină acţiunea 
şi invers, pe lucrul cu textul şi î�n lipsa lui, 
pe declanşarea intenţiilor şi verbalizarea 
lor, pe deplasarea î�n spaţiu şi blocajul scenic. 
Totodată, refuză ideea de nuditate pe scenă, 
deoarece trupul gol este erotic, iar acest 
motiv aparţine filmului, teatrul având cu 
totul altă direcţie. Nuditatea parţială, î�n cazul 
studentului, avea drept scop dezinhibarea 
şi conştientizarea importanţei imaginii şi a 
propriului trup î�n plasticitatea interpretării 
şi a propriei personalităţi artistice.

Îoana Visalon, un actor care de-a lungul 
carierei a trecut prin toate etapele unei 
pregătiri, face parte din stirpea rară a 
artis�tilor nelinis�tit�i care se caută pe sine 
prin urmarea unor drumuri diverse. Ș-a 
lăsat sedusă de lumea personajelor, de 
experiment şi fenomenul teatral î�n toată 
enigma lui, pentru ca apoi să revină î�n forţă 
şi să contribuie la formarea tinerei generaţii 
de slujitori ai scenei. Chiar dacă personajul 
durează mai puţin decât viaţa unui fluture, 
ideea de libertate pe care ţi-o oferă scena şi 
spectacolul de teatru rămâne inegalabilă. Ce 
trăieşti pe scenă este unic, este experimental 
şi imposibil de atins î�n cotidian.

Zbor î�nalt către desăvârşire!

Conf. univ. dr. habil. Otilia HUZUM 
Universitatea de Vest din Timişoara
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InterviewIII
„Documentarul observaţional a fost pentru 

mine o formă de a învăţa lucruri noi”

        Copyright foto: Alex Gălmeanu

                           Interviu cu regizorul Alexander Nanau
de Laura Lăzărescu-Thois
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Director Alexander Nanau discusses in this interview about his latest 
documentary „Collective”. The film was awarded at various festivals, 
including DocAviv Film Festival, It’s all true International Documentary 
Film Festival Brazil, Iceland Documentary Film Festival, One World Prague, 
while Alexander Nanau received the Drew Award 2020 at DOC NYC.

The filmmaker tells us about the research process, the challenges during the 
production and distribution process, and also about his opinions regarding 
the medical system in Romania, the corruption, and the parallel to the 
current situation: the pandemic due to COVID-19. 

Laura Lăzărescu-Thois: Care a fost momentul în care ai simțit că vrei să faci un film despre Colectiv?

Alexander Nanau: Destul de repede, evident, fiind acel s�oc pe care l-am luat cu tot�ii s�i acea stare î�n 
toată societatea... după trei zile s-a ies�it deja î�n stradă, am î�nceput să filmez s�i-mi părea totul 
atât de complex, î�ncă nu î�nt�elegeam cu adevărat ce se î�ntâmplă. Chiar dacă aveam impresia 
că e un moment destul de nou î�n societatea noastră. Părea că î�n sfârs�it poate ceea ce s�tim din 
Occident, cu anii ̀ 68, s-ar putea î�ntâmpla s�i î�n România. Î�nainte a fost Ungaria cu universitatea 
pe care a î�nchis-o dl. Orban s�i părea că e o mis�care care ia amploare î�n mai multe t�ări s�i 
acum a venit rândul României s�i va fi o schimbare. Ș� i atunci, evident, a fost impulsul că ar 
trebui capturat acest moment. Dar eu făcând documentar observat�ional, nu m-a interesat 
documentarul î�n care as�  fi î�ntrebat demonstrant�ii sau as�  fi intervievat oameni care ne spun 
ce cred ei că se î�ntâmplă. Ș� i atunci a durat cam o lună până am avut impulsul să investim, 
să alcătuim o echipă, să facem research s�i să căutăm personaje prin ochii cărora as�  putea 
să povestesc observat�ional ce se î�ntâmplă î�n societate s�i pe care as�  putea să le urmăresc. 
Antoaneta Opris� , care e s�i co-autorul poves�tii s�i conduce această echipă de cercetare, a spus 
că Tolontan ar fi personajul, dacă chiar vrem să î�nt�elegem relat�ia dintre cetăt�eni s�i cei de 
la putere. Erau singurii care puneau î�ntrebările corecte s�i care dărâmau toate minciunile s�i 
manipularea de care noi eram foarte cons�tient�i, de altfel. Era foarte clar î�n primele zile că 
această gas�că de incompetent�i, corupt�i, mincinos�i, ipocrit�i, nu au cum să fie profesionis�tii 
care s�tiu să aibă grijă de rănit�i.

L. L.-T.: Poți spune că evenimentele de la Colectiv au fost un catalizator pentru a face un film care să 
descrie un sistem politic putred, deficitar? Adică a existat vreodată dorința de a face un film 
despre această tematică, iar Colectiv a ajutat să-ți materializezi această nevoie?

A.N.: Nu, î�n niciun caz nu am s�tiut când am î�nceput. Eu am o intuit�ie î�nainte să pot porni cu adevărat. 
După ce am î�nceput documentarea pe partea victimelor s�i a familiei, mi-era clar că acea pistă 
are limitările ei. Durerea aceea e atât de mare, neputint�a părint�ilor pe care pot�i s-o povestes�ti, 
pentru că au fost mint�it�i de doctori s�i politicieni s�i s�i-au pierdut copiii. Dar nu ai unde să te 
duci foarte departe cu as�a ceva î�ntr-un film. Şi atunci m-am î�ndreptat intuitiv pe partea de 
jurnalism. Odată ce Tolontan a agreat să-i urmărim, apoi au î�nceput să se şi rostogolească 
toate evenimentele, am avut impresia că acesta poate să fie cu adevărat un film prin care să 
î�nt�eleg cum funct�ionează presa, cum funct�ionează un jurnalist, care este responsabilitatea 
lui fat�ă de informat�ie, eu fiind tot timpul un cititor de presă. Am crescut î�n Germania, presa 
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era excelentă, nu exista weekend fără să cites�ti Die Zeit, FAZ, Der Spiegel, dar cumva recunosc 
că niciodată nu m-am dus până la capăt să aflu cum lucrează un jurnalist de investigat�ii cu 
adevărat, care e de fapt drive-ul unui om să-s�i dedice munca societăt�ii. Ș� i de aici a plecat 
totul, de la o curiozitate fat�ă de drive-ul oamenilor care se dedică societăt�ii î�n care trăiesc. Eu 
fiind î�ntr-un fel mereu î�ntre lumi, emigrând, m-a interesat foarte tare această dedicare a unui 
om fat�ă de comunitatea î�n care trăies�te. Șigur, după „Toto s�i surorile lui”, î�n capul meu a fost 
faptul că dacă atunci m-am uitat la cea mai joasă pătură, acum m-as� duce la cea mai î�naltă 
pătură, să văd cum funct�ionează ea. 

L. L.-T.: Spune-ne, cât a durat filmarea?

A.N.: Filmarea a durat peste un an, noi continuând să filmăm î�n 2017, când, după alegeri, au î�nceput 
demonstrat�iile. Evident am fost luat�i de val, am î�ncercat să urmărim mai departe ce s-a î�ntâmplat, 
urmărind s�i personajele noastre î�n această demonstrat�ie. Dar, la un moment dat, mi-am dat 
seama, poate chiar prea târziu, dar cred că este uman – nu aveai cum să nu fii influent�at de 
tot ce s-a î�ntâmplat î�n prima jumătate a lui 2017 – că de fapt nu mai filmăm o poveste despre 
personajele noastre. Devine prea mult „societate”... s�i atunci ne-am retras î�n camera de montaj. 
Ne-am apucat de montaj după terminarea filmărilor – as�a fac de obicei s�i fac mereu aceeas�i 
gres�eală că î�ncep prea repede. Ar trebui, de fapt, făcută o pauză de câteva luni, luat distant�ă s�i 
abia după aceea î�nceput. E foarte greu să ai un ochi limpede asupra materialului.

L. L.-T.: Care au fost provocările din punct de vedere al producției? Apar persoane publice. Care a fost 
demersul de a-i convinge să apară în film?

A.N.: Dacă vorbim de persoana principală, Vlad Voiculescu, care a fost atunci un cetăt�ean făcut 
ministru peste noapte, el a fost deschis, pentru că a fost un obiectiv al mandatului său s�i al 
unei echipe foarte tinere de oameni super cool, din ÎT, care au zis: „Transparent�ă! Dacă noi 
venim aici, transparent�ă!” Ș� i au fost deschis�i. Apar mult�i alt�i oameni, dar dreptul la libera 
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exprimare include s�i acest lucru. Î�n cazul funct�ionarilor publici, î�n exercit�iul funct�iei lor, nu 
e nimic privat. Șigur, am lucrat non-stop cu avocat�i î�n spate, care tot timpul ajustau hârtiile, 
duceau negocieri cu oamenii, adaptau nis�te contracte de aparit�ie. Chiar dacă pare tot timpul 
că eu mă duc singur s�i filmez tot felul de chestii, product�ia din spatele meu este foarte amplă 
s�i bine organizată pentru ca eu să pot să mă mis�c repede, să am acces repede, să se negocieze 
repede s�i să se obt�ină repede hârtiile pentru ca noi să s�i putem folosi ce am filmat.

L. L.-T.: A fost o situație în care ai vrut să filmezi cu cineva anume și nu a vrut, trebuind astfel să te 
reorientezi?

A.N.: Noi am î�ncercat cu tot�i. A existat un avertizor de integritate care a refuzat de frică. Ș� i a existat 
s�i dl. Condrea cu care voiam să filmez s�i de la care cu trei sau patru zile î�nainte de a se sinucide 
am primit un mesaj, î�n care spunea că e de acord, dar să-i mai dau două-trei zile, pentru că e 
foarte terminat.

L. L.-T.: Cât material ai avut? Cât de mult s-a schimbat la montaj ideea, structura inițială a filmului?

A.N.: Ca ore sunt mereu î�ntre 300 s�i 400 de ore pe care le filmez î�ntr-un an. Dar aici a mai fost 
altceva: orele pe care noi le-am vizionat, ca să î�nt�elegem povestea. Î�n anul acela î�n care noi 
am filmat, s-au î�ntâmplat atâtea... Ș� i investigat�iile lui Tolontan, s�i televiziunile au fost deschise 
să ne dea acces la arhivele lor. Practic am vizionat tot ce au făcut s�i ei î�n timpul acela. Au fost 
mii de ore pe care le-am vizionat, doar pentru a î�nt�elege povestea. Chiar dacă materialul nu 
a intrat niciodată î�n film. Dar pentru mine era foarte important să î�nt�eleg povestea, ce s-a 
petrecut, căci poate privirea ta e foarte subiectivă. Citind treatment-ul scris la î�nceput, pe 
care se baza totul, mi-am dat seama că nu s-a schimbat foarte mult. Deja î�n treatment aveam 
acest thriller, această juxtapozit�ionare a personajelor, deci nu s-a schimbat foarte mult, î�nsă 
durează până găses�ti un limbaj cinematografic care traduce toată povestea î�n ceva autentic, 
dar î�n acelas�i timp este „cinema”, deci un timp de introspect�ie pentru spectator. 

Foto: Nanau Production
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L. L.-T.: Cum a fost primit filmul în străinătate? Nu mă refer neapărat la numărul de selecții care este 
impresionant (Veneția, Toronto, Zürich, Sundance etc.), ci reacția propriu-zisă a spectatorilor 
în sală, Q&A-uri, presa, energia de la fața locului.

A.N.: De fapt, surpriza mare a fost că î�n orice t�ară sau societate, oricât de dezvoltată, oricât de bogată 
sau săracă, energia a fost mereu foarte asemănătoare. Tot timpul sălile erau mute la sfârs�it s�i la 
Q&A-uri. Ce am î�nt�eles este că filmul declans�ează î�n tot�i o frică profundă pe care o poartă î�n ei, 
deoarece nu se mai simt siguri î�n societăt�ile î�n care trăiesc, nu s�tiu dacă ele mai funct�ionează 
s�i dacă ziua de mâine mai e sigură s�i dacă cei care î�i guvernează mai guvernează pentru ei sau 
este totul o cacealma. Ș� i tot�i, unanim, din toate t�ările, au spus că la ei corupt�ia este la fel de 
problematică, numai că este mai puţin vizibilă, mai bine acoperită. Mai e s�i lipsa de umanitate, 
as�a cum am î�ntâlnit-o aici – doctori, s�tiind că practic condamnă nis�te pacient�i la moarte, dând 
ca nis�te gugus�tiuci din cap ca noul ministru care minte că poate să-i trateze. Eu cred că aici 
avem o problemă foarte mare. Șe s�i spune î�n film, că doctorii nu mai sunt oameni. Șunt as�a de 
corupt�i de banii pe care î�i iau î�n fiecare zi, că au pierdut orice urmă de umanitate. Ca politicienii 
care stau la pupitrul lor... As�a sunt s�i doctorii, au impresia că nu sunt oameni.

L. L.-T.: Ce simți că s-a schimbat după filmul tău sau ce ai dori să se schimbe în „sistem”?

A.N.: Eu nu vreau s�i nici nu cred că un film trebuie să fie un tool de a schimba o societate. Eu cred că un 
film e bun s�i menirea lui este să treacă spectatorul printr-o experient�ă foarte personală. Ș� i cred 
că un film e adresat fiecărui individ î�n parte s�i nu unei societăt�i. Asta sper, că unii oameni, poate 
când trec prin experient�a vizionării, să se gândească la ei, la atitudinea lor de viat�ă, atitudinea 
lor î�n societate când ies s�i văd corupt�ie, nedreptate. Pentru mine, filmul este mai degrabă 
despre î�ntrebările pe care eu mi le pun despre mine s�i care e atitudinea mea fat�ă de lucrurile pe 
care le vedem î�n film. Doresc printr-o poveste să pun spectatorul î�ntr-o pozit�ie î�n care să se uite 
î�n oglindă s�i să î�ntrebe: „Care e atitudinea mea de viat�ă? Cât de oportunist sunt? Cât de corupt 
sunt sau necorupt, sau dacă e nevasta mea, bărbatul meu corupt?”

L. L.-T.: Te regăsești cel mai mult în documentarul observațional?

A.N.: Asta se poate schimba oricând, dar până acum, documentarul observat�ional a fost pentru 
mine o formă de a î�nvăt�a lucruri noi, ideea pornind deja din timpul s�colii, la Berlin, unde 
făceam s�coala de film şi toată lumea visa să devină următorul Fassbinder, să lucreze cu 
staruri, s�i la un moment dat mi-am dat seama că eu vreau să fac film ca să î�nvăt� lucruri noi. Ș� i 
văzând cât de mult durează până oamenii î�s� i scriu un scenariu, de cele mai multe ori despre 
propriile experient�e, practic remestecau viat�a lor, scriau un an, doi, trei, patru la un scenariu, 
mai aveau nevoie de doi, trei, patru ani ca să-l finant�eze, să facă fict�iune, mi s-a părut că nu 
vreau asta. Vreau să ies î�n lume s�i să î�nvăt� î�ncă nis�te ani buni de la viat�ă ce e de î�nvăt�at. Îar 
forma asta este, din punctul meu de vedere, cea mai ofertantă formă de a face film, prin care 
î�nvet�i din viat�a altora s�i din experient�ele altora, pentru că te lipes�ti de ei, te identifici cu ei, s�i 
facerea filmului e un proces de a trăi.

L. L.-T.: Cum a influențat pandemia distribuția filmului în România? V-ați schimbat strategia inițială?

A.N.: Am oprit filmul (râde). Ne-am adaptat. Noi suntem partea norocoasă a industriei, al cărei film 
a pornit cu destul timp î�nainte de pandemie, as�a î�ncât să avem destule aparit�ii la festivaluri 
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bune s�i filmul să fie preluat de destui distribuitori din toată lumea. Apoi, planul a fost să-l 
lansăm î�n România s�i l-am lansat î�n februarie s�i am avut noroc că am avut două săptămâni de 
cinema. După aceea l-am oprit, dar î�n aceste două săptămâni filmul a făcut aproape 25.000 
de spectatori î�n România, ceea ce cred că este unic pentru un documentar î�n România, să facă 
atât�ia spectatori î�n două săptămâni. A durut foarte tare că nu a mers mai departe, mai ales 
după ce am asistat la proiect�ii, spre exemplu la Îas�i, unde erau cozi de tineri. Ștăteam s�i nu 
ne venea să credem ce vedem... Tot bulevardul nu mai vedeai coada. Veneau să vadă filmul. 
Ș� i asta a durut, dar î�n România a intrat pe HBO GO s�i î�n cel mai scurt timp a devenit filmul 
numărul 1 la accesări. L-au văzut foarte mult�i oameni. La nivel global, după pauza impusă, 
î�n luna noiembrie, va î�ncepe să fie distribuit î�n toată lumea. Î�n Ștatele Unite, î�n Anglia, 
Frant�a, s� i VOD î�n oras�e î�n care cinemaurile nu sunt deschise, apoi va intra î�n Germania, 
Elvet�ia, Australia, Noua Zeelandă. Cred că este la momentul acesta cel mai bine distribuit 
documentar românesc. Avem noroc că avem distribuitori foarte buni. Î�n toate t�ările filmul a 
fost preluat de distribuitori de filme mari care vor face o campanie comună s� i î�n noiembrie 
vom auzi mai multe despre film î�ntr-o campanie globală a acestor distribuitori care s-au 
unit s� i s� i-au unit s� i publicis�tii. Publicis�tii filmului la momentul acesta sunt cei care stau 
î�n spatele filmelor precum „Parasite”, „Roma”, oameni care s�tiu să-s� i facă meseria s� i o să 
auzim mai multe despre film acum.

L. L.-T.: Am putea face o paralelă între ce s-a întâmplat atunci și ce se întâmplă acum, în contextul 
actual, în care în centru se află tot sistemul medical? Crezi că vor reieși și aici lucruri care nu 
funcționează bine în sistem?

A.N.: Nu cred că vor reies�i, ele au ies�it deja. Î�n sistemul medical, Ministerul Șănătăt�ii, deja sunt cazuri 
î�n care au achizit�ionat echipamente prin firme-paravan, de multe ori firme apart�inând unor 
interlopi. Au folosit criza doar pentru a fura bani. Au î�nceput prin a spune că e doar un punct pe 
harta lumii, că nu va veni s�i la noi, ei s�tiind foarte bine, la fel ca î�n America, că va veni. Șpitalele 
au fost nepregătite. Ca la Colectiv, doctorii s�i managementul spitalelor nu aveau circuite pentru 
aces�ti pacient�i, au creat focare î�n interiorul spitalelor pentru că, as�a cum este s�i cu infect�iile 
nosocomiale, pe doctori, atâta timp cât nu î�i atinge, nu î�i interesează. Dar de data aceasta i-a 
afectat s�i au urlat ca din gură de s�arpe. Șuntem î�n exact acelas�i punct. De curând, se vedea că 
DȘP nu face fat�ă, nu s�tie nici măcar de unde să ia oamenii, cum să-i trieze. Domnul Îohannis a 
fost î�ntrebat despre sistemul condus acum, bineî�nt�eles, de alt partid fat�ă de cel care era atunci, 
„Ce părere avet�i că sistemul totus�i nu face fat�ă?”, iar dânsul a răspuns: „Cum, sistemul este 
perfect, nu există gres�eli.” Din păcate avem î�n continuare de a face cu nis�te oameni care trăiesc 
î�ntr-o lume paralelă s�i ne vând gogos�i, crezând că suntem cu tot�ii pros�ti. Ș� i î�n continuare asta 
costă viet�i. Avem cea mai mare mortalitate de COVÎD-19 î�n spitale din Europa. De zeci de ori 
mai mare decât Îtalia. Pentru că sistemul nostru medical este î�ncă î�n mâna unor impostori. Îar 
profesionis�tii au fost de mult î�nlăturat�i sau, dacă au fost vreodată profesionis�ti î�nainte î�n viat�a 
lor, sunt atât de corupt�i, î�ncât au uitat pentru ce au făcut meseria asta.

L. L.-T.: Ce înseamnă pentru tine „Colectiv”?

A.N.: Asta e o î�ntrebare complicată. Răspunsul poate să fie complex î�n foarte multe direct�ii. Cred 
că î�nseamnă î�n primul rând un punct de curbură. Șigur, cu o mare durere s�i descoperirea 
adevărată a laturii umane din sistemul nostru politic s�i de sănătate. Dar un punct de curbură, 
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pentru că foarte mult�i oameni s-au trezit s�i s-a format o societate civilă incredibilă s�i î�n 
sfârs�it am impresia că există oameni care au zis „până aici, ne vrem societatea î�napoi, vrem 
să ne recuperăm societatea”. Î�n acelas�i timp, î�nseamnă s�i un adevăr foarte trist, că oricât de 
bine intent�ionată este o parte din societate, o societate nu poate să evolueze fără un sistem 
judiciar. Îar la momentul acesta, România nu are sistem judiciar. El nu funct�ionează. Au trecut 
ani de atunci s�i lucrurile se judecă cu o viteză foarte lentă. Ș-a depus plângere penală de către 
părint�i s�i victime pentru acele minciuni care au dus la moarte, iar procurorii nu se obosesc de 
a instrumenta acel dosar s�i a î�ncepe o anchetă pentru a face cumva lumină î�n sistemul acesta 
s�i cum trebuie el reformat. Abia ieri sau alaltăieri, după patru ani, cu toate că aveau dovezi 
negru pe alb de la jurnalis�ti s�i avertizoare de integritate, a fost trimis î�n judecată Șecureanu. 
Patru ani mai târziu! La fel cum domnul Oprescu, fostul primar, prins î�n flagrant când lua 
mită, este s�ef de sect�ie î�n Municipal s�i operează î�n fiecare zi oameni...
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is a University lecturer, Ph. D., teaching at the Sound Department of the Film Faculty 
of UNATC. In 2018 she finished a BA in marketing at the Academy of Economic 
Studies in Bucharest. She is working both in film and video production (as an editor, 
sound designer or director) and in the marketing field. Starting february 2020, she 
is Head of PR, Communication and Image at UNATC.
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„Teatrul online nu există. (…)
Teatrul presupune schimb de energie  

face-to-face.”

Interviu cu regizorul Alexandru Iureş
de Ironiţa Coruţi
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Alexandru Iureş represents, as manager, one of the most important independent 
theatre spaces in Bucharest – The Act Theatre. He is a graduate of the Directing 
program of the National Film & Television School in London, but also of the MA in film 
production, at UNATC „I. L. Caragiale” Bucharest. As the leader of a cultural association 
with a long history in promoting and supporting young artists and contemporary 
drama, he implemented projects that made a real cultural and social contribution. In 
a time of uncertainty, when the independent sector faces the impossibility to continue 
its activity, we met in the always welcoming space of the Act Theatre to talk about 
difficulties, obstacles, achievements and rewards that appear simultaneously with the 
activity in the independent environment, but also about a possible action plan that 
would be necessary to prevent the creation of a huge cultural gap.

Ironiţa Coruţi: Ai regizat scurtmetraje, ai activat în domeniul producției de film și în același timp, 
reprezinți unul dintre cele mai importante și longevive teatre din sectorul independent. Cum se 
îmbină teatrul cu filmul în viața ta?

Alex Iureş: Am făcut un pas î�n spate î�n ceea ce prives�te domeniul product�iei de film s�i TV din motive 
personale, dar am î�nceput cu filmul la vârsta de 22 de ani, când a venit Francis Ford Coppola 
î�n România. Am pornit ca asistentul lui la Tinerețe fără tinerețe, bazat pe nuvela scrisă de 
Mircea Eliade, s�i am trecut prin fiecare departament al acelei product�ii. A fost s�coala de film 
cea mai relevantă î�n ceea ce t�ine de experient�a hands-on î�n tot ce î�nseamnă product�ie s�i cum se 
organizează o product�ie relativ mare pentru noi, pentru cinematografia din România. De acolo, 
după ce am luat unul dintre cele mai crunte „botezuri”, am rămas î�n gas�ca de product�ie, alături 
de care am continuat cu videoclipuri s�i reclame. Ulterior, mi-am găsit propriul drum, pe care 
am pornit alături de prieteni s�i de alt�i oameni care s-au cernut pe parcurs. Am î�nfiint�at casa 
mea de product�ie s�i am lucrat până când am realizat că am nevoie de altceva, astfel că am pus 
stop. Teatrul a fost tot timpul prezent, era î�n familie: am copilărit î�n sălile Teatrului Odeon, iar 
apoi s-a î�nfiint�at Teatrul Act s�i am crescut odată cu el. Trecerea de la film la teatru s-a produs 
foarte lent: init�ial s-a î�mbinat cu activitatea din Act, apoi s-a făcut switch-ul s�i am abandonat 
aproape complet partea de product�ie s�i regie. Am rămas î�n teatru.

I.C: În ce măsură a contribuit la evoluția ta profesională absolvirea programului de regie din cadrul 
National Film & Television School, Londra?

A.I.: A contribuit î�ntr-o măsură foarte mare î�n ceea ce prives�te lucrul cu actorii, căci am absolvit 
un curs specializat pe metode de lucru cu actorii. Când am făcut filmul de final, am lucrat 
cu oameni din industrie, nu cu alt�i student�i. Au invitat actori s�i echipe î�ntregi de la Royal 
Theatre. Am fost cu tot�ii pus�i î�n situat�ia de a lucra cu actori renumit�i s�i alături de o echipă ce 
activa deja î�n industrie, căci scopul era să simt�im o anumită presiune constructivă, iar acest 
lucru era inevitabil, pentru că oamenii din industrie nu acceptă prea multe erori. Ei au fost 
amabili, iar procesul a fost foarte real. Înclusiv la casting, când a trebuit să alegem actorii 
cu care urma să lucrăm, ne-au pus î�n situat�ia de a explica motivele pentru care nu î�i alegem 
pe cei pe care nu i-am ales. A fost o presiune importantă pentru că te ajuta mult ca etapă de 
simulare, reuşeai să fii foarte aproape de experienţa reală.
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I.C: O întâlnire ce a avut un puternic rol formativ pentru tine a fost...

A.I.: Au fost mai multe, dar prima care î�mi vine î�n minte este cea cu Coppola, fără î�ndoială. El a 
fost î�n primul rând persoana care mi-a dat libertatea de la bun î�nceput de a mă plimba 
prin departamente as�a cum mi-am dorit, î�n funct�ie de cum ne-au permis s�i oamenii din 
departamentele respective, bineî�nt�eles. La î�nceput au fost un pic reticent�i, au păstrat 
distant�a, dar î�n cele din urmă ne-am î�mprietenit cu tot�ii. Chiar s�i departamentul de cameră 
m-a lăsat până la urmă să mă implic. Înteract�iunea cu Coppola – s�i la asta nu m-am as�teptat 
– s-a transformat î�ntr-un soi de prietenie de moment. Poate că e mult zis prietenie, dar au 
fost momente î�n care ne-am povestit unul celuilalt copilăriile. Mi-a povestit foarte multe 
momente din copilăria lui, dar s�i din relat�ia cu Eleanor, sot�ia lui. Î�mi amintesc diminet�ile ce 
î�ncepeau la 6:30, când el se trezea cu două ore mai devreme ca să prindă s�i pe fusul orar din 
Ș.U.A. activităt�ile s�i business-urile. M-a invitat î�n casă s�i mi-a zis „Uite, î�t�i fac o cafea. Ștai un 
pic”. Î�n cinci minute a apărut s�i am mai rămas î�ncă o jumătate de oră la poves�ti. Revenind la 
ce ai î�ntrebat, a fost o î�ntâlnire nu numai profesională, dar s�i una umană. A fost o experient�ă 
importantă pentru mine, î�n care el s-a deschis s�i am fost foarte recunoscător. 

I.C: Se poate spune că teatrul a făcut parte din viața ta încă din copilărie. Îți amintești care a fost 
primul spectacol de teatru care te-a impresionat?

A.I.: Nu, nu s�tiu care a fost primul spectacol care m-a impresionat, dar î�mi amintesc care a fost 
primul spectacol de teatru pe care l-am văzut vreodată: „Visul unei nopt�i de vară”, montat de 
Liviu Ciulei pe scena Teatrului Bulandra. Șingura imagine pe care o ret�in este cea cu un fel 
de platformă suspendată, care se ridica s�i cobora, s�i un personaj Fundulea ce purta o mască 
imensă cu cap de măgar. T� in minte la fel de bine că mama mi-a zis: „Când apare tata pe scenă, 
să nu strigi după el.” Ș� i n-am strigat, a fost ok. 

I.C: În urmă cu doi ani te-ai alăturat echipei Festivalului Național de Teatru. Ce a însemnat această 
experiență pentru tine și ce noi provocări aduce cea de-a XXX-a ediție ce se va desfășura online 
anul acesta?

A.I.: Șpre deosebire de poves�tile cu videoclipuri, reclame, scurtmetraje s� .a.m.d., activitatea mea 
î�n cadrul FNT a fost mai mult î�n zona de documentar. Toată zona de backstage s�i interviu 
a fost an de an o experient�ă inedită, pentru că au participat trupe dinafară s�i este captivant 
să le auzi punctul de vedere, să le simt�i energia s�i să pot�i face comparat�ia. Î�n această edit�ie, 
provocarea va fi una nouă, deci vom vedea. 

I.C: Teatrul Act a fost prezent recent în FEST-FDR. Cum a decurs această reîntâlnire cu publicul în 
context pandemic pentru voi, echipa organizatorică?

A.I.: A fost o provocare interesantă reî�ntâlnirea. La debutul pandemiei, când erau 80-90-100 de 
cazuri pe zi, ies�eam din casă doar î�n baza declarat�iei pe propria răspundere, ne era teamă, ne 
î�ntorceam de la cumpărături cu 15 măs�ti s�i dezinfectam fiecare lucru din sacos�ă, iar acum, 
7 luni mai târziu, sunt anunt�ate 1800 de cazuri zilnic s�i jucăm. A î�nsemnat o adaptare foarte 
mare, fiindcă suntem aceias�i oameni care î�n urmă cu câteva luni nu ies�eau din casă. A fost 
un prilej să ne adaptăm din nou s�i am fost foarte plăcut surprins să văd că s-au respectat 
regulile cu mare strictet�e. A decurs totul ca s�i cum nimic nu s-ar fi î�ntâmplat, a fost incredibil 
acolo. M-a surprins foarte tare s�i relaxarea oamenilor, care a fost posibilă datorită faptului că, 
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probabil, au simt�it s�i ei că lucrurile sunt sub control, astfel că î�n timpul spectacolului am avut 
parte de react�iile cu care eram obis�nuit�i. 

I.C: Ce ți-a lipsit cel mai mult în ultimele luni, în care teatrele au fost închise?

A.I.: Mi-a lipsit interact�iunea cu oamenii s�i acel sentiment de umanitate care î�t�i oferă curajul să intri 
cu 100 de oameni î�n aceeas�i sală, fără să te gândes�ti că trebuie să î�t�i pui masca, că trebuie 
să dai aerul condit�ionat mai tare sau că trebuie să las�i us�ile deschise. Asta mi-a lipsit, î�mi 
lipses�te s�i acum s�i cred că î�mi va lipsi foarte multă vreme. Chiar mă uitam la câteva î�nregistrări 
ale spectacolelor noastre din anii trecut�i, î�n care sala era plină, s�i m-am surprins pe mine 
având o react�ie de genul „Cum să fii cu atât�ia oameni î�ntr-o sală?”. Parcă s-a schimbat ceva 
fundamental, dar eu sper că vom reveni î�n totalitate la ce a fost î�nainte. 

I.C: A apărut această nouă sintagmă: teatru online. Consideri că acest tip de teatru ar putea deveni o 
nouă formă de expresie artistică sau a fost (și încă este) o variantă auxiliară?

A.I.: Eu cred că poate fi o formă de expresie artistică, da.  Poate fi, dar nu teatru. Teatrul online 
nu există; pot spune cel mult că sunt spectacole î�nregistrate, transmise online, dar teatrul 
presupune schimb de energie face-to-face. Oricât de mult s-ar promova această poveste, eu 
nu cred î�n ea. Nici nu voi crede vreodată, indiferent că vorbim despre realitate virtuală sau 
orice alte poves�ti de acest gen; nu va exista niciodată ceva care să se compare cu î�ntâlnirea 
autentică din sală. Pentru mine, teatrul presupune un schimb, pe lângă faptul că se stinge 
lumina s�i te afli î�n sală alături de alt�i oameni. E schimbul dintre actor s�i public, iar publicul 
poate fi constituit dintr-o singură persoană, dar este necesar ca ea să fie prezentă. Șe î�ntâmplă 
ceva magic acolo s�i s�tim cu tot�ii că la un spectacol la care publicul este deschis, te simt�i mult 
mai bine. Ș� i actorii se simt mult mai bine, iar de la actori se î�ntoarce î�napoi î�n sală. E un 
constant ping-pong de energie s�i de react�ii î�ntre actori s�i public, ceea ce dispare complet 
î�n varianta online. Din acest motiv, pot spune indubitabil că, pentru mine, nu există teatru 
online. Există ca formă de expresie artistică, da. Ș� i să trasezi o dungă pe perete este o formă 
de expresie artistică, dar eu nu o pot numi pictură.

I.C: În stagiunea trecută a Teatrului Act, o inițiativă frumoasă s-a concretizat în implementarea 
proiectului „Școala de Bine”, ce include ateliere de teatru, dans și comunicare dedicate elevilor 
din medii defavorizate. Crezi într-un scop umanitar al teatrului sau în calitatea lui de a schimba 
în bine comunitatea căreia se adresează?

A.I.: Da, absolut. Școp umanitar cumva sună mai degrabă a concept, dar ce se află î�n spatele ideii este 
absolut valabil. Cred că teatrul schimbă viet�i s�i influent�ează oameni î�n foarte multe moduri: 
prin faptul că î�ntâlnes�ti oameni, prin faptul că auzi o poveste, o vezi, ulterior î�nt�elegi cum a 
fost montată etc. Pe toate aceste paliere, teatrul educă. Dacă vrei să-l numes�ti umanitar... da, 
este. Educi, faci bine. Teatrul face bine s�i schimbă viet�i, categoric.

I.C: Școlile s-au redeschis, funcționând însă în conformitate cu un riguros set de reguli. Cum se va 
adapta „Școala de Bine” contextului pandemic?

A.I.: Din păcate, „Școala de Bine” nu a mai fost finant�ată anul acesta, î�nsă plănuim să o continuăm cu o 
finant�are proprie, din resurse s�i surse proprii. Rămâne de văzut cum s�i când, dar î�n momentul 
de fat�ă lucrăm la o variantă a „Școlii de Bine” pe care să o continue Teatrul Act pe cont propriu.
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I.C: Activitatea într-un ONG exclude deseori rutina unui nine-to-five job, iar programul poate deveni 
ușor haotic. Cum reușești să menții un echilibru și pentru ce anume ți-ar plăcea să îți faci în 
viitor mai mult timp?

A.I.: Î�mi fac acum timp pentru ceea ce î�mi place, iar acest echilibru este s�i el destul de volatil. 
Reus�esc să î�l ment�in? Nu, răspunsul e că nu reus�esc tot timpul, dar mă străduiesc cât mai des 
să revin la el. Î�ntr-adevăr, nu e un job nine-to-five. Este o activitate ce se extinde pe î�ntreaga 
durată a zilei, dar cu sigurant�ă nu o simt ca pe un job; nu î�n sensul de job la care trebuie 
să mergi s�i n-ai î�ncotro, pentru că mie î�mi face mare plăcere ceea ce fac. Nu există această 
presiune, des�i funct�ionez î�n acest ritm de dimineat�a până seara, mai mult sau mai put�in, î�nsă 
am norocul de a o face cu mare drag. 

 I.C: Care sunt cele mai greu de depășit obstacole când activezi în teatrul independent?

A.I.: Finant�area este cel mai greu obstacol de depăs�it, la care s-a adăugat acum pandemia. Ș� i mai 
este un obstacol pe care, dacă nu î�l ai î�n vedere î�n permanent�ă, ris�ti să nu î�l sari de fiecare 
dată când î�l î�ntâlnes�ti – s�i anume viteza. Părerea mea este că există tendint�a s�i capcana de a 
face cât mai multe lucruri s�i cred că acest factor sacrifică, î�n general – sau are un potent�ial 
mare să sacrifice – calitatea. Deci, dacă ar exista suficient�i bani astfel î�ncât să gândes�ti relaxat 
proiectele pe care urmează să le implementezi s�i să planifici fără astfel de constrângeri fiecare 
pas, excluzând pandemia, ar mai rămâne de ment�ionat doar atent�ia la a păstra o cadent�ă a 
product�iilor care î�t�i permite să ai timp să te s�i î�ncarci. Dacă gândes�ti proiectul de creat�ie ca 
un soi de proces de descărcare, î�n sensul de a pune din tine ce ai acumulat î�ntr-un produs 
cultural, atunci cred că ai nevoie de un timp î�n care să te s�i î�ncarci, să acumulezi. Altfel, se 
creează un fel de viteză î�n care resimt�i un gol mai tot timpul s�i acest gol nu poate decât să 
dăuneze actului artistic.

I.C: Poate teatrul independent să-și reafirme independența, „supraviețuind” pe cont propriu într-un 
astfel de moment în care întregul sector cultural se confruntă cu lipsuri și incertitudini?

A.I.: Cred că rămâne de văzut. Nu consider că teatrul independent s�i-a pierdut vreodată „aura” 
de independent�ă, pentru că el a fost rareori sust�inut de către stat. Teatrul Act este sust�inut 
exclusiv de mediul privat s�i de Raiffeisen Bank, cu care suntem prieteni s�i parteneri de 10 ani. 
Î�n funct�ie de situat�ia actuală, se va clarifica pe parcurs dacă s�i cât vom păstra us�ile deschise. 
Oricum, eu cred că e de apreciat faptul că pe lista de ajutoare de s�omaj a fost inclus s�i mediul 
independent. A fost o virgulă pusă la un moment dat de cineva s�i, cel put�in pentru noi, a 
contat foarte mult această sust�inere financiară pe perioada stării de urgent�ă.

I.C: Dacă ai putea aduce o schimbare mediului teatral din România, care ar fi aceea?

A.I.: Î�mi e greu să aleg una singură. Mi-as�  dori să se î�ndrepte un pic mai mult către un spirit de 
comunitate, să comunice mai mult teatrele î�ntre ele. Tocmai din acest considerent, eu m-am 
bucurat mult că a existat această init�iativă a teatrelor independente de a adresa un apel public 
către autorităt�i. Oamenii s-au adunat. Desigur, fiecare are nevoile lui, fiecare are planurile s�i 
preocupările lui, dar mi se pare extrem de important faptul că ne-am as�ezat la aceeas�i masă 
cu tot�ii. Abia de acolo poate î�ncepe ceva. Ce anume, depinde de noi. Cred î�nsă că primul pas, 
care este fundamental, a fost făcut s�i sper să existe această conexiune s�i ulterior demersului 
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de a face autorităt�ile atente asupa nevoilor noastre. Î�mi doresc să continue acest dialog s�i să 
rămânem coagulat�i, pentru că suntem mai puternici î�n acest fel.

I.C: Stagiunea 2020-2021 se deschide în curând pe scena Teatrului Bulandra, cu spectacolul „Nu 
regret nimic”. Cu ce gânduri vine acest început de stagiune?

A.I.: Șper ca lumea să aibă curajul să vină la teatru; până la urmă este discutabil s�i aici, nu avem 
această certitudine. Dacă totul rămâne deschis s�i ajungem la un număr de cazuri foarte 
î�ngrijorător, atunci e posibil ca legea să ne permită să jucăm, dar să ne confruntăm cu o lipsă 
a publicului. Î�n aceeas�i măsură, este posibil s�i firesc ca inclusiv actorii să refuze să urce pe 
scenă î�ntr-un astfel de moment. Nu putem cere nimănui să se expună. Astfel am procedat s�i la 
î�nceputul pandemiei, când î�ncă nu fusese declarată starea de urgent�ă. Nu se comunicase î�ncă 
nimic concret, î�nsă am anulat s�ase reprezentat�ii anterior deciziei oficiale de a fi suspendată 
activitatea teatrelor, fiindcă nu ne puteam asuma acest risc de î�mbolnăvire. 

I.C: Scena Teatrului Act își întâmpină spectatorii cu o atmosferă aparte, foarte intimă, în care emoția 
devine aproape palpabilă. Poate fi ea recreată acum într-o sală considerabil mai mare, în care 
normele de distanțare socială pot fi respectate?

A.I.: Fiecare spat�iu are particularităt�ile lui, iar faptul că la Act regăsim un mediu foarte intim 
constituie una dintre principalele caracteristici care î�l definesc. Pe de altă parte, cum spuneam 
mai devreme, emot�ia depinde s�i de schimbul cu publicul. Ne aflăm î�ntr-o situat�ie destul de 
neobis�nuită, iar publicul este cons�tient de acest lucru. Oamenii au văzut spectacolele noastre, 
iar acum au posibilitatea de a se reî�ntoarce la ele î�ntr-un alt spat�iu. Probabil că unii î�s� i vor 
aminti senzat�iile s�i energiile din sala de la Act, î�n timp ce alt�ii vor vedea pentru prima dată o 
product�ie a Teatrului Act î�ntr-o sală-gazdă, de exemplu î�n sala Teatrului Bulandra. Șper că – 
poate – cei din urmă vor avea curiozitatea să revadă spectacolul s�i î�napoi la el acasă, pentru a 
putea face o comparat�ie. Nu cred că se poate păstra acelas�i nivel de intimitate, judecând prin 
prisma dimensiunilor mai mari ale spat�iului, dar cred că experient�a rămâne î�n esent�ă aceeas�i 
datorită actorilor, viziunii regizorale s�i textului.

I.C: O caracteristică general valabilă a mediului independent este existența unor echipe bine închegate, 
funcționale, implicate și dedicate unui scop comun. Poți numi câteva valori esențiale pe care tu 
și coechipierii tăi le împărtășiți?

A.I.: Cred că ne-am propus cu tot�ii să ne facem bine treaba. Consider că aceasta ar fi premisa 
fundamentală, din care derivă, bineî�nt�eles, o serie de valori: seriozitatea, punctualitatea, 
respectul reciproc, disciplina, responsabilitatea. Ne dorim ca î�mpreună să ducem la bun 
sfârs�it proiecte dragi nouă, lucru care se î�ntâmplă deja de 22 de ani î�n Teatrul Act. Nu cred că 
ne-am gândit vreodată punctual la o listă de valori comune care să ne caracterizeze sau pe 
care să le respectăm, dar pornim mereu de la ideea că vrem să facem cât mai bine, suntem 
deschis�i, râdem mult, astfel că ele apar î�n mod firesc. 

I.C: Care este cea mai mare satisfacție pe care ți-o aduce activitatea ta aici?

A.I.: Cu sigurant�ă î�n momentul î�n care lumea iese din sală s�i î�i î�ntâmpinăm la ies�ire, expresiile fet�elor 
oamenilor sunt cel mai plăcut lucru pentru mine seară de seară. Când ies fie cu zâmbetul pe 
buze, fie poate gânditori de la un spectacol. Cred că î�n oricare dintre cazuri, se simte că sunt 
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foarte pătruns�i de ceea ce tocmai au văzut s�i ideea că au empatizat s�i au trăit acea experient�a 
aici este cea mai mare bucurie pentru mine.

I.C: Într-un final, să nu uităm că luna septembrie a marcat aniversarea a 22 de ani de la înființarea 
Teatrului Act. Ce îi urezi?

A.I.: Î�i urez să continue să facă ce a făcut s�i până acum, cum a făcut s�i până acum s�i să rămână 
prezent. 

Ironiţa Coruţi este absolventă a programului de studii 
în Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral), 
Facultatea de Teatru, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, 
colaborator al Teatrului „Ion Creangă”, al Teatrului 
„Masca” şi al revistei academice CONCEPT. 

Ironiţa Coruţi is a graduate of the Theatre Studies and 
Cultural Management Department of the Faculty of 
Theatre, UNATC „I.L. Caragiale“ Bucharest, collaborator 
of the „Ion Creangă” and „Masca” Theatres and the 
CONCEPT academic journal.
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Camille de Bonhome is a Belgian director, actress and playwright born in 
Liège. During her acting studies (EICAR) and theatrical sciences studies in Paris 
(Sorbonne-Nouvelle), Camille De Bonhome, was trained as an intern with dancer 
Rosalba Torres and director and author Jan Lauwers (Needcompany). After 
her graduation, she settled back in Belgium and worked as an assistant director 
and playwright for: Peeping Tom, Eurudike De Beul (KoudVuur), Guy Cassiers 
(Toneelhuis) and Jonathan Littell for his first movie. Parallel to her experiences 
as assistant and playwright, she developed and initiated a theatre project with a 
group of artists that she herself brought together. Previously, Camille had worked 
on two projects based on Interior by Maurice Maeterlinck and on the writings of 
the Spanish author Javier Marias. These works were created for and with the help 
of De School Van Gaasbeek (Brussels), particularly for the September Festival. She 
created In Dreams Begin Responsibilities at De Grote Post, Festival de Liège, 
and at Les Ateliers Claus, Brussels, in 2018. She has worked on a new project, 
Les Antigones for which she presented a performance at BOZAR (Brussels) and 
created an installation for Europalia in October 2019. Last autumn, she conducted 
a workshop and directed a performance in Bucharest for the 9th edition of the 
Bucharest Fringe, The Independent Theatre Marathon Festival.

Iulia Stoicanea: From my point of view, your work has a certain diversity to it. From the video 
installations that you put together to the workshops and performances you direct, all of them 
are very unique in their own way. Therefore, my question is, where do you draw inspiration 
from?

Camille de Bonhome: Î think that my first inspiration comes from the people Î work with, the 
performers. Who they are and what kind of thing they are able to propose on stage but 
also, what they could represent or what kind of images they could create. And when you 
saw the work in Bucharest, you could maybe see also, that Î really start from them. Even if 
Î don’t know them yet, Î try to start from what they propose and then Î develop. Of course, 
everything for me starts with narration and mostly mythology and this is the very beginning 
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and what we always go back to. Î have 
also probably been influenced by the 
directors Î worked with, or some 
performances Î saw but that is 
unconscious. You don’t always know 
what your memory selects.

I. S.: I have assisted to the process of 
building up a performance when 
you were last time in Bucharest. This 
fluidity; this natural way of putting 
pieces together was eye-opening to 
me in the sense that it amazed me 
what beautiful things you can create 
from just a story, from a narrative. Is 
this how you usually work? Does this 
way of creating a performance work 
better for you, as opposed to building 
a performance based solely on a script? How do you prefer to work?

C. d. B.: Î always work this way, it’s very important to me. But, in order to be able to work this 
way, Î prepare a lot. Ît’s kind of weird, actually. Because Î don’t have a script, but Î am very 
prepared, Î know exactly what kind of situation Î want to explore. Îf you are prepared, if you 
have a strong frame, then you can just break it, and you can let the people in the frame, and 
let them break your frame. Î try to be as organic as possible, even if Î don’t have a lot of time, 
like it happened in Bucharest, because Î make theatre for the people who are on stage and 
from them. You have to find a balance between what you want to work on and also create a 
huge space for the performers. În the end, Î have the final word, but Î don’t actually create 
anything, Î propose the frame, but Î think they create the entire thing.

I. S.: What made you choose the world of theatre? What influenced you in such a way that you chose 
this path?

C. d. B.: Î started as a ballerina, for years, that was my first dream. But Î couldn’t fulfill it. And then 
Î started with theatre a very long time ago, and Î guess it comes from where Î’m from. My 
family is a big family, really based on appearances. What you should be, how you should 
speak, what you should study… And behind those perfect images is all the mess. Șo Î think 
Î was very soon aware of what representation is. That’s what Î work on: images that have a 
story that is different from the situation they depict. Șo, at first Î chose to be an actress, but Î 
wasn’t that good at it, and Î realized very soon that Î had to be on the other side. Î was really 
interested in the work of other actors, and that was very clear.

I. S.: How much different is the role of the director from that of an actor for you? What are the main 
differences between the two of them from your point of view?

C. d. B.: An actor, for me, is always in some kind of danger. That’s why Î start from them because 
the conflict already exists between them and the stage. Î’m not taking any risks, you know? 
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(Laughs.) Î just put them on this kind of dead wood, which is the stage. And also, they hold all 
the responsibility, because Î really give the work to them at the end. În contrast to that, Î think 
that an actor is also much more free than a director because he doesn’t see what’s happening, 
he is the actual happening. The director is more logical, and you have to put it together, to feel 
what works. And as a director, Î have the whole look, the whole picture from outside. Șo there 
is also a big difference of perspective.

I. S.: What are your expectations after you put out a performance? Do you have certain expectations 
or if you have a certain impression you have to make on the audience? Do you hope the audience 
gets a certain message?

C. d. B.: Not really. Î really want to make theatre for a regular audience. And it’s not so easy because 
there are a lot of professionals going into theatre and the real audience of people out of this 
industry is not so easy to find anymore. Î really like to talk to people who don’t go a lot to 
theatre, because they have a real, virgin, unfiltered look. Î really like that and Î really like to talk 
to people afterwards, but Î don’t expect anything, they also can just leave in the middle of my 
show, Î really don’t care. Î certainly don’t have something Î want to maybe teach them, Î just 
want to try to share some questions, or some thoughts or images and try to make them aware 
that every story is a lie as much as a truth. 

I. S.: I know that you have founded the company Myrrha alongside Manolo Sellati, your frequent 
collaborator. Can you tell me more related to it and the work that you create through it? Does 
the work within the company differ from your individual work?

C. d. B.: The company is really not that official. We started to work together 5-6 years ago, Î think. 
Manolo is a philosopher and a dramaturg and at some point Î needed to put some words 
to this work relationship because it’s unique. Î guess Î also always dreamed about a real 
company or a ‘troupe’ like in the times of Molière, because for me it’s the most romantic 
thing on earth, but it didn’t happened. Șo there are no differences between my projects and 
those with Manolo. Șometimes we work together from the start, sometimes it’s much more 
punctual. Manolo is very good at giving some intellectual food to a project and opening up a 
question. He is the first person Î talk to when Î want to develop an idea. Together, we share 
a theatrical practice which is demanding, based on process and creates a new questioning. 

I. S.: The workshop that you conducted last time in Bucharest had the starting point the Romanian myth 
of Meşterul Manole. How did you choose this myth? What drew you to start working from it?

C. d. B.: Î always work with mythology. Î love it. Î found the myth one day, but Î don’t remember 
exactly how Î came across it. Î really wanted to work on sacrifice, which is the second part 
of a cycle Î am working on. The first one was on lies and biography and the second part on 
sacrifice. Because sacrifice can be very sacred, but also profane, because we are also always 
working on process, Î thought it was a perfect story – to work on sacrifice in relation to 
the creation. Șo when Î found it, Î was really impressed by it because, like Manole, every 
artist who is trying to create something, builds during the day and at night everything could 
collapse. Î was also impressed by its importance in Romania, we don’t have such a myth in 
Belgium, we don’t have that kind of relationship to mythology. And then it was very funny, 
because when Î first spoke to some Romanian people about it, they questioned my choice 
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and were asking why Î chose it. Șo, Î liked this idea too, that the myth is less appreciated 
nowadays and Î opened myself to other interpretations of it.  

I. S.: Since the theme of the workshop was sacrifice and what it represented for the participants, I 
want to ask you, what is sacrifice for you? What does this concept mean to you?

C. d. B.: The whole project started because one of the actresses we worked with for a long time 
decided to stop acting. Șhe had to find another job, earn more money because she is 
a single mother of two children. Ît broke my heart for many reasons. Î saw in her story a 
very concrete and contemporary idea of sacrifice. But sacrifice is first linked to ritual from 
which the first form of theatre is born from our Western conception of theatre. Șo there 
are two forms of sacrifice, first a profane one that we can all recognize and a sacred one, 
which is much less concrete. And the central question is: what is still sacred in our society? 
By sacred Î understand something you don’t control and don’t want to control, something 
you don’t understand, something that is beyond you and you can’t explain, something magic 
and mysterious, something that is not a part of our rational and productivity based society. 
But for me, creation, artistic process is very close to that. That’s why Î want to work on the 
relation between creation and sacrifice/sacred through this project. 

I. S.: And lastly, what are you preparing for the future? What are your next projects? 

C. d. B.: Everything has been postponed due to the pandemic. Șo Î will make the film part of the 
sacrifice-project in Șeptember and then we have a residency to develop the performance 
part of it, that will start from the interrogation idea that we worked on in Bucharest. Î will 
also be working on a new creation that is a solo with Șandro Mabellini. The project is based 
on a text of French writer-director Pascal Rambert. The premiere will be in April 2021. Then 
Î will start the research for the third episode of a cycle (the sacrifice-project is the second 
one). This third part is based on territories and the mythology of enemy brothers. We will 
start to work in Luxembourg and so Î decided to create the first step around Europe and the 
first signature of the Șchengen Agreement.

Iulia Stoicanea este absolventă a Secţiei Teatrologie 
şi Management Cultural, Facultatea de Teatru, UNATC 
„I.L. Caragiale” Bucureşti, colaborator al Teatrului „Ion 
Creangă”, al Teatrului „Masca” şi al revistei academice 
CONCEPT. 
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Theatre, UNATC „I.L. Caragiale“ Bucharest, collaborator 
of the „Ion Creangă” and „Masca” Theatres and the 
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