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ARGUMENT 

 

            În anii ’90, întâlnirea cu Teatrul Studenţesc „PODUL” şi  cu regizorul Cătălin Naum, 

aveau  să mă pună faţă în faţă cu primele lecţii de actorie, primele jocuri şi exerciţii de 

înţelegere a interpretării unui rol, primele spectacole născute „la vedere” acolo „pe scândură”, 

locul întâlnirii cu experienţele unice, prin care „podarii” începeau desluşirea micilor secrete 

ale meseriei de actor. 

            Puţin mai târziu, în 1995, la Opera Naţională din Bucureşti, Andrei Şerban montează 

„Oedipe”, opera în patru  acte de George Enescu, și alege ca o parte dintre actorii pentru 

figuraţia specială a spectacolului, să fie „podari”, o experienţă care-mi permitea să cunosc noi 

mesaje artistice, prin  prezenţa mişcării coregrafice, a dansului, a gesturilor şi expresiei feţei, 

confirmându-mi o dată în plus, importanţa unei bune comunicări dintre  regizor și actor. 

            În televiziune, experienţa ca dansator, coregraf şi regizor artistic din ultimii ani, m-a 

pus  în legătură directă cu performanţele tehnologice ale momentului, printre care şi studioul 

virtual. 

           Aici, am avut ocazia să interacţionez profesional cu actorii deveniţi prezentatori, cu 

prezentatorii puşi în situaţia de a fi actori, şi nu în ultimul rând cu reporterii, care, dincolo de 

calităţile de jurnalişti, în televiziunea modernă, au de îndeplinit şi sarcini la baza cărora stă 

pregătirea actoricească. 

          Tema adusă în discuţie, „Jocul actorului în spaţiul virtual din cinematograf şi 

televiziune”, îşi propune o analiză atentă asupra adaptării actorului la acest spaţiu, 

interacţionarea cu alte personaje, elemente de decor imersive sau alte elemente virtuale, 

precum şi depistarea unor noi tehnici de lucru cu actorul în astfel de situaţii. 

Ideile prezentate sub forma unor iluzii,  sau sub forma unui „truc al ochiului”, şi-au 

făcut simţită prezenţa încă de la începuturile teatrului,  cinematografiei,  jocurilor video şi 

chiar al televiziunii, având drept scop simularea evenimentelor  imaginate într-o poveste sau 

într-o lume virtuală, şi aducerea lor într-un mod diferit, în faţa publicului.  Toate aceste idei 

imaginate şi aduse în faţa publicului sub formă de truc, au fost numite în mod 

tradițional efecte speciale1
. 

 

 

                                                           
1
 de multe ori abreviate în engleză ca SFX, SPFX, sau pur și simplu, FX, de la Special effect 
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Încă din 1990, imaginile generate pe calculator, au ajuns indispensabile în 

realizarearea şi crearea efectelor speciale. CGI (imaginile generate de calculator) dau 

posibilitatea creatorilor de film să deţină  un control mai mare al datelor din perioada de 

concepţie iar  rezultatul final al efectelor dorite,  să fie realizat cât mai convingător. Pe măsură 

ce tehnologia CGI se îmbunătățește, şi costurile au un preţ mai scăzut, şi drept rezultat, multe 

tehnici de realizare a unor efecte optice și mecanice au fost înlocuite de CGI. 

            În prezent, televiziunile şi industria filmului apelează tot mai mult la decoruri şi spaţii 

virtuale, ipostază care-l obligă pe actor să fie oricând pregătit să facă faţă oricărei situații, într-

un astfel de spaţiu. 
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REZUMAT 

 

            Lucrarea prezentă,  „Jocul actorului în spaţiul virtual, în cinematograf şi televiziune” 

şi-a propus ca prin studierea  atentă, coerentă, cronologică şi unificatoare, să detalieze  

evoluţia jocului actoricesc şi adaptarea actorului la noile cerinţe, de la începuturile sale şi până 

în zilele noastre, perioada  de glorie a efectelor speciale, în teatru, film şi media. 

 

 

CAPITOLUL 1 

STUDIOUL VIRTUAL ÎNTRE CONCEPTUL TEHNIC ŞI EFECTUL ESTETIC. 

 

          Primul capitol din lucrare, abordează clarificările conceptuale referitoare la  definiţia 

cuvântului „actor”, etapele principale ale evoluţiei artistice a acestuia în sfera culturii teatrale 

şi cinematografice,  împreună cu reprezentanţii de seamă a celor care au contribuit şi au 

marcat prin contribuiţia lor, direcţii noi în  dezvoltarea actorului modern. 

Conform „Nodex”, noul dicționar explicativ al limbii române, o persoană care 

interpretează roluri în teatru și film se numește actor.  

Evident, termenul este atribuit oricărei alte persoane care interpretează roluri, nu numai în 

teatru şi film, ci şi televiziune, radio, operă, noile formate media etc. 

De altfel, dincolo de prestațiile pe care le au în rolurile dramatice, actorii sunt cei care pot 

cânta, dansa şi interpreta orice alt personaj artistic.  

O primă aducere în discuţie a  jocului  actoricesc, a avut loc în anul 530 I.Hr., pe scena 

Teatrului Dionysus, atunci când un artist cu numele  Thepsis, a vorbit aşa cum vorbeşte  un 

personaj care aparţine unei piese de teatru. Înaintea modalităţii de interpretare vorbită a lui 

Thespis, acţiunea actului artistic era transmisă publicului prin cântec şi dans, dintr-o 

perspectivă narativă, însă nimeni nu îşi asumase încă rolul unui personaj din povestire. 

Actorii acelor vremuri, nu erau persoane cu un înalt statut social, iar trupele ambulante de 

actori din perioada Evului Mediu, erau privite cu oarecare neîncredere, o percepţie negativă 

care s fost răsturnată aproape total în secolul XX, cand actoria a devenit o profesie de artă 

respectată. 

De-a lungul timpului, în mai toate ramurile artei, au existat numeroase inovaţii şi teorii 

de interpretare, însă la Teatrul din Moscova,  unul dintre primii fondatori şi anume 

Stanislavsky,  implementează un nou mod de lucru cu actorul,  o strategie numită care acum 

este cunoscută sub numele de  „interpretarea metodică”.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanislavsky&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretarea_Metodic%C4%83&action=edit&redlink=1
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Ceva mai târziu, Meyerhold îşi aduce şi el aportul print-un studiu complex al 

biomecanicii şi mişcării,  o idee  revoluţionară apărută în teatrul rus de la începutul secolului 

XX şî mai apoi preluată peste tot în lume.  De atunci, au tot apărut diverse variante americane 

ale acestor teorii, sub condeiul unor autori precum: Lee Strasberg, Stella Adler, Viola 

Spolin sau mai aproape de zilele nostre, Ivana Chubbuck. 

Actorul a evoluat continuu și s-a adaptat permanent noilor cerințe, folosind o varietate 

de tehnici de interpretare învățate de-a lungul anilor de studiu și îmbunătăţite permanent,  pe 

tot parcursul experienței lor scenice. 

La sfârşitul epocii moderne, în paralel cu dezvoltarea teatrală, se naşte această nouă formă de 

artă,  filmul, pentru ca mai târziu, în epoca contemporană în care ne aflăm a secolului  XXI, să 

avem la dispoziţie  o mulţime de pârghii pentru a  analiza arta cinematografică şi teatrul în 

profunzime. 

În realizarea spectacolelor dramatice, teatrul poate îmbina desenul, muzica, dansul, 

poezia și proza, aici, fiind vorba de spectacole în care actorii reprezintă personaje pentru a fi 

privite de către public din exterior, într-un timp și spațiu limitat.  

Piesele de teatru,  sunt de fapt acele dialoguri scrise, dar după cum ştim, există și teatru fără 

text scris dinainte sau chiar fără cuvinte, cele care au ca mijloace de comunicare 

artistică, mima și dansul. 

Dezvoltarea producțiilor teatrale moderne implică şi munca echipei de dincolo de 

scenă: arhitecţi, poiectanţi, constructori decor, tehnicieni, machiori, pictor de costume, actori 

și regizori, iar teatrele profisioniste apelează de fiecare dată  la ultimele inovații din 

electronică, ansamble de lumini şi sonorizare, proiecţii video sau chiar la  decor virtual. Prin 

toate aceste mijloace, piesele de teatru pot fi jucate nu doar în săli special amenajate, ci şi în 

aer liber sau în orice alt spaţiu permisiv, astfel încât orice gen de spectacol teatral precum 

comedia, pantomima, tragedia, drama, tragicomedia şi absurdul, să ajungă acolo unde le este 

locul şi anume în faţa publicului. 

Odată cu apariţia filmului  mut, actorul  a trebuit din nou să se perfecţioneze. Filmarea 

cu o singură cameră necesită păstrarea racordului de gest şi interpretare, pentru schimbarea 

încadraturii şi mutarea aparatului de filmat.  În filmul mut, lipsa sunetului a făcut să fie 

evidenţiată mimica, actorii fiind direcţionaţi spre o îmbunătăţire a acestei calităţi de expresie. 

Mai târziu, apariţia sunetului în film a generat o atenţie specială acordată interpretării verbale. 

Gesturile şi modul de vorbire specific actorilor de teatru sau film mut, au fost uşor diminuate 

şi adaptate  cerinţelor specifice cinemtografului cu sunet, încadraturilor şi regulilor acestuia.  

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyerhold&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_Strasberg&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stella_Adler&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Actor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pies%C4%83_de_teatru
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În teatru, neexistând posibilitatea Prim Planului (PP) aşa cum exista în film, pentru a 

transmite “de aproape” mesajul artistic,  actorul trebuia să abordeze o mimică şi gestică mai 

amplă,  o voce mai puternică, o interpretate uşor exagerată, vizibilă din orice punct al sălii de 

spectacol şi de orice spectator. Apariţia televiziunii, a adus şi ea lucruri noi în spaţiul artistic 

şi bineînţeles,  schimbări care au necesitat  o noua adaptare a actorilor la noile reguli. 

Filmarea cu mai multe camere, a uşurat pe de o parte munca actorului (nemaifiind nevoie de 

păstrarea racordurilor), dar a născut alte sarcini interpretative, conform cărora, actorul trebuia: 

 să adapteze interpretarea la încadratura specifică (de exmplu, în PP putea vorbi 

şoptit); 

 să se întoarcă corect de la o cameră la alta; 

 să se oprească la punctul stabilit pentru încadratura viitoare etc. 

 

De asemenea, prezenţa efectelor  speciale concepute şi folosite pentru prima dată în 

film şi continuate mai apoi în televiziune, printr-o susţinere legată direct de inventarea 

computerului şi a noii tehnologii,  au dus la apariţia studiourilor virtuale, nelipsite în marile 

producţii de cinema şi în posturile de televiziune cu renume. 

Studioul virtual  are la bază efectul chroma-key, aceasta fiind  iniţial, un efect special 

de post-producţie, care printr-o tehnică de compoziţie a două imagini video, face ca stratul 

superior  să devină transparent dezvăluind o altă imagine în spatele acesteia. Acum, un studio 

virtual este dotat cu camere conectate la computer şi  senzori de mişare fiind capabil să facă 

randare şi key-ere în timp real, chiar şi atunci când camera se deplasează pe cele trei axe: x, y, 

z. 
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CAPITOLUL 2 

TEHNICI ÎN JOCUL ACTORULUI ÎN TEATRU, FILM ŞI MEDIA 

 

Capitolul 2 al lucrării, urmăreşte evoluţia şi jocul actorului într-o nouă etapă de după 

apariția cimatografului și  filmului, noul fenomen vizual, numit Televiziune,  instituția care a 

absorbit rapid lumea artistică și implicit actorii, aducând în imagini, spectacolul, filmul și 

jurnalele de știri,  direct în casele oamenilor. Odată cu apariția acesteia, actorii au mai avut 

nevoie de încă o etapă de adaptare, după trecerea de la teatru la filmul mut și de la filmul mut 

la filmul cu sunet, și anume filmarea multicameră prezentă în formatele media, teatrul de 

televiziune, în divertisment, ş.a. 

La începuturile televiziunii, neexistând posibilitatea înregistrării spectacolului, acesta 

era transmis în direct din sala în care se juca, iar actorilor nu le revenea în plus nicio altă 

sarcină, decât aceea de a face un rol cât mai bun pentru spectatorii prezenți în sala de 

spectacol și  implicit o categorie nouă de public, aceea a telespectatorilor prezenți în fața 

televizoarelor. 

În scurt timp, condițiile tehnice din televizune au  avansat, imprimarea imaginilor 

video a fost continuată cu etapa de editare și postprocesare, devenind indispensabile, având un 

aport semnifivativ la îmbunătățiriea mijloacelor de expresie și al creșterii calității actului 

artististic. Astfel, actorii cooptați pentru programele de televiziune, se întâlneau acum cu un 

nou stil de lucru, care  avea parcă ceva în comun cu cinematografia, dar și ceva cu totul 

diferit. Trecerea de la transmisiunile revelioanelor în direct, pasaje artistice la care actorii 

apreciați ai vremii erau omniprezenți în “momentele vesele”, “interpretări muzicale” şi 

“monologuri comice”, la cele în care aveau posibilitatea înregistrării și repetării secvențelor 

mai puțin reușite, a îmbunătățit calitatea spectacolului și a determinat actorul să se adapteze  

noilor condiții, care au adus după sine atât avantaje precum și dezavantaje. 

De exemplu, un spectacol de teatru transmis în direct și neîntrerupt, păstrează actorul 

de la începutul și până la sfârșitul piesei în aceeași stare artistică de scenă,  acesta având un 

joc actoricesc liber, fără sarcini în plus, situație care se schimbă în cazul unei filmări 

multicameră, unde există un decupaj regizoral bine stabilit, actorilor revenindu-le și sarcina 

respectării regulilor de filmare, iar uneori, spectacolul este oprit pentru reluarea anumitor 

secvențe, acțiune care afectează ritmul și concentrarea actorilor.  
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Totodată, o piesă de teatru jucată într-un platou de televiziune, cu un decor bine 

realizat și un decupaj regizoral bine făcut, îmbunătățește calitatea produsului final și 

spectacolul de televiziune în sine, mod prin care telespectatorii ajung mai aproape de actori, 

de spațiul de joc, de personaj, prin încadraturi cinematografice bine alese și o fluiditate 

corectă a frazei de montaj.  

Din triada teatru-film-televiziune, primele două s-au bucurat de o atenție mai mare  

din partea cercetătorilor de specialitate, mai ales în etapa cristalizării unei teorii consistente 

din partea celei de-a șaptea arte, cinematografia. 

Când fenomenul principal al revoluției mediatice s-a numit audiovizual, obiectul 

studiului  s-a centrat pe relaţia dintre cinema şi televiziune, scopul principal fiind identificarea 

extremelor estetice dintre aceste două modalităţi de comunicare înrudite. Elementele comune 

descoperite în această triadă  au fost repuse în discuţie odată cu apariţia teatrului de 

televiziune, un domeniu al creaţiei audiovizuale care a cunoscut o evoluţie apreciabilă în a 

doua jumătate a secolului XX, fiind studiat din diferite perspective ştiinţifice. Astfel, din 

punct de vedere cronologic, interacțiunea teatru-televiziune poate fi analizată prin prisma 

productivă sau reproductivă a audiovizualului, ceea ce corespunde ipostazelor sale culturale, 

de mesager al creației artistice precum și al artei mediatice. 

Formula actuală de spectacol audiovizual, cu actori profesionişti care tind tot mai mult 

spre structura şi stilistica filmului de televiziune, a înlocuit treptat vechiul teatru tv, şi 

actualmente, suflul autentic al teatrului audiovizual se regăseşte  concret în emisiuni şi 

formate de televiziune aflate la frontiera dintre ficţiune şi nonficţiune, precum şi în 

comunicarea televizată live. 

Actorii, prezenţi în comunicarea teatrală şi tot mai mult în comunicarea audiovizuală, 

generează firesc o analiză a teatrului, filmului şi televiziunii din perspectivă comunicaţională.  

S-au descoperit trei caracteristici care complică procesul de transmitere şi receptare a 

mesajului teatral: sincretismul imaginii scenice, codurile teatrale şi faptul că mesajul trebuie 

recepţionat direct şi imediat, eşecul sau reuşita comunicării fiind practic instantanee şi în felul 

acesta, natura scenică a operei dramatice rămâne axată pe conflict, cu personaje conturate prin 

acţiune şi dialog, fără intervenţii din partea autorului. Cronotopul scenic este deci limitat, 

fiind centrat pe prezentul actorului-personaj iar intercalând elementele de natură narativă în 

partitura actorilor, se pot furniza detalii din trecutul imediat sau mai îndepărtat al personajelor. 

În televiziune, flash-back-ul şi flash forward-ul ne permit să lărgim cadrul de 

desfăşurare al acţiunii, incluzând detalii suplimentare din viaţa personajelor. 
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Jocul actorului este o convenţie ficţională, actorul vorbind şi acţionând în numele 

personajului, creând impresia, prin interpretarea sa, că ar fi chiar personajul. Actorul este  

puntea de legătură dintre public și autorul dramatic, redându-i acestuia din urmă, ideile 

artistice. Valoarea artei sale depinde de intensitatea şi de credibilitatea cu care este creat 

personajului.  

 

Meseria de actor se bazează în mod evident pe comunicare, teatrul implică, în primul 

rând o foarte bună tehnică de comunicare iar dacă actorii nu știu să capteze interesul 

publicului, atunci energia spectacolului scade, privitorii își îndreaptă atenția către altceva  iar 

comunicarea nu mai are loc. Spectatorii trebuie să susțină dialogul prin  prezență, ascultare 

activă și spontaneitate.   

Actorii învață cum să stăpânească toate elementele de care au nevoie pentru a 

transmite exact mesajul pe care îl doresc prin mai multe tipuri de categorii de limbaj:  

 „limbajul verbal  - graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor 

unei limbi; 

 limbajul paraverbal – înţelesul dincolo de cuvinte, transmise prin tonul, volumul 

şi ritmul vocii;  

 limbajulul trupului – întregul complex de stimuli şi semnale transmise prin 

postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.”2 

 

Cinematograful şi televiziunea sunt două varietăţi ale uneia şi aceleeaşi arte 

audiovizuale, de aceea, ficţiunea televizată, mai exact filmul de televiziune televizat, se 

sprijină pe genurile consacrate deja de cea de a şaptea artă care, la rându-i, le-a preluat din 

literatura epică şi dramatică, din poezia lirică, din nuvela şi povestirea cinematografică, 

romanul şi poemul cinematografic, drama, melodrama, comedia, tragicomedia, 

farsa,vodevilul etc., toate suferind modificările de rigoare. 

            

 

 

 

 

                                                           
2
 http://documents.tips/documents/triunghiul-comunicarii.html 
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În ceea ce priveşte genurile filmului de televiziune, producţiile audiovizuale  pot fi 

clasificate în funcţie de diferite criterii, precum: 

Mesajului audiovizual: 

 filme artistice de ficţiune, cu actori;  

 filme documentare;  

 filme de animaţie;  

 filme-concert (muzicale cu sau fără subiect). 

Durata mesajului audiovizual: 

 filmul de scurt metraj a cărui durată e de cca 10-30 minute;   

 filmul de metraj mediu, cu durata de 30-60 minute;  

 filmul de lung metraj;  

 filmul serial. 

 

În prima fază a evoluţiei comunicării audiovizuale, filmele de scurt metraj alcătuiau o 

majoritate absolută, dar  odată cu dezvoltarea tehnicii de televiziune filmele de lung metraj şi 

serialele tv se vor impune tot mai mult. E ştiut faptul că scurtmetrajele presupun o serie de 

particularităţi compoziţionale, o condensare a naraţiunii filmice, o anume sobrietate a 

mijloacelor de expresie filmică, cumulate cu un ritm de montaj adecvat fiecăruia în parte. 

Făcând o comparaţie între actorul de teatru şi actorul de film,  în revista Teatrul din 

anul 1972,  Amza Pellea spunea, citez: „De fapt, nu cred că există o diferenţă adâncă între 

actorul de film şi cel de teatru. Diferenţa stă în mijloacele de expresie, condiţionate de 

elemente specifice ale tehnicii: fondul este unul şi acelaşi. Dacă însă, pe scenă, sentimentul 

trăirii sincere, credinţa în ceea ce joci trebuie subliniată,  în film aceleaşi stări se cer 

estompate. Ecranul îţi amplifică fizionomia: capul actorului apare pe dimensiunea unui metru 

pătrat. O mimică, ce pe scenă ar trebui să sugereze doar o stare de mirare, pe ecran ar fi 

similară ca o mască de groază.”3 

La început, cinematografia a fost de fapt un spectacol de teatru filmat. Descoperindu-şi 

propriile mijloace de expresie, cinematografia s-a eliberat de influenţa teatrului dar a menţinut 

elemente specifice acestuia, preluate în mod constructiv de către film. 

 

 

                                                           
3
 http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=6&a=Amza+Pellea 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=6&a=Amza+Pellea


14 
 

Filmul înglobează  experienţa şi elementele specifice altor arte dar incluse într-un 

limbaj propriu. Din acest mod de unificare al mai multor arte se poate înţelege  caracterul de 

sinteză al artei cinematografice, iar raportul dintre arta cinematografică şi celelalte arte se  

lasă deschisă o influenţare reciprocă.  Cinematografia a contribuit la reînnoirea celorlalte arte 

şi le-a impulsionat în direcţia căutărilor creatoare, preluând în acelaşi timp de la ele, o serie de 

elemente specifice. Aşa se explică prezenţa în echipa de creaţie a filmului a unui dramaturg, 

un compozitor, un pictor, actori etc. 

 

 

CAPITOLUL 3 

JOCUL ACTORULUI ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 

 

Acest capitol  vizează aducerea în discuţie a modificărilor comportamentului actorului 

atunci când interacţionează cu spaţiul virtual, decor sau alte elemente virtuale. 

Până la apariţia calculatorului, a studioului virtual şi a tehnicilor avansate de post-

producţie 3D, încă de la începutul cinematografiei, regizorii vremii au fost preocupaţi de 

efectele speciale, fiecare aducându-şi în timp, mai mult sau mai puţin contribuţia la evoluţia 

fascinantă a acestora. 

În mod tradiţional iluziile sau trucurile  vizuale care sunt folosite în cinematografie, 

televiziune, teatru,  jocuri video pentru simularea unor evenimente imaginate într-o naraţiune 

sau într-o lume virtuală sunt numite efecte speciale.4 Efectele optice și efectele mecanice sunt 

cele două tipuri de efectele speciale tradiționale.  

Apariția calculatorului şi a instrumentelor digitale a făcut ca între  efectele speciale și 

cele vizuale  să apară diferenţe notabile. În timp ce efectele vizuale se referă la post-producția 

digitală, efectele speciale se referă la efectele mecanice și  efectele optice realizate de camera 

de filmat. 

Efectele optice cunscute şi sub denumirea de efecte fotografice, reprezintă o serie de 

tehnici în care imaginile sau anumite cadre ale filmului sunt concepute fotografic, fie în 

camera video cu expunere multiplă, fie prin procesul inventat de Eugen Schüfftan5,
. 

fie în 

etapa de post-producție cu ajutorul unei  imprimante optice, capabilă de a crea efectul optic 

care ar putea fi folosit pentru plasarea actorilor sau a altor imagini pe un fundal distinct.  

                                                           
4
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_special#cite_note-1 

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCfftan_process 
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Efectele mecanice sau efectele fizice  sunt obţinute în momentul înregistrării acțiunii în 

direct, live. Printre efectele mecanice/fizice regăsim folosirea peisajelor,  a machetelor, a 

recuzitei mecanizate, animatronicelor, a efectelor atmosferice şi pirotehnice: ploaie, zăpadă, 

vânt artificial, nori, ceață etc. O mașină care pare a merge singură  sau o clădire aruncată în 

aer, reprezintă exemple de efecte mecanice.6 

Chroma Key  este elementul de bază al conceperii studioului virtual, unde culoarea 

fundalului, cel mai des întâlnită, este verde. În timp, fundalul albastru folosit cu succes în 

producţiile de film şi televiziune, a fost înlocuit din ce în ce mai mult  cu culoarea verde, 

deoarece verdele a devenit mai prezent decât albastru, fiind uşor de luminat, mai util în 

filmările exterioare unde contrasta cu cerul albastru, iar în culoarea costumelor, s-a constatat 

că era prezent într-o proporţie mai mică dacât albastru. 

 

                                                 

               Fig 1. Modelul Bayer Aranjamentul de foto-siteuri pe camere moderne digitale 

 

Şi acum, în timpul în care camerele digitale înlocuiesc pelicula, mulţi senzori digitali 

utilizează modelul Bayer, care are de două ori mai mare numarul de foto-siteuri verzi decât 

roşii sau albastre, pentru a captura luminozitatea. Acest lucru, fac camerele moderne  digitale 

mult mai sensibile la partea verde a spectrului, trăgând un matte din ecranul verde mult mai 

uşor. Albastrul este utilizat în mod mai obişnuit, depinzând de nevoile de filmare. 

În prezent, cu un software avansat şi camere dotate cu senzori de mişcare, chroma key, un 

termen care a crescut tot mai mult acum în comparaţie cu perioada tehnicii video originale, 

poate fi utilizată pentru a insera fundale şi pentru a stabili extensii, în moduri în care Georges 

Melies şi Norman Dawn puteau doar să viseze.  

Există cinici astăzi care cred că filmul modern este prea dependent de CGI şi că ar 

trebui să ne întoarcem la o formă mai simplă de creare a filmului real, o formă care de fapt nu 

a existat niciodată, întrucât creatorii de film, de la bun început au încercat să împingă lucrurile 

spre un  mediu cu efecte speciale, făcute în scopul îmbunătăţirii calităţii filmului, al 

imaginaţiei.   

                                                           
6
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_special 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Animatronic%C4%83&action=edit&redlink=1
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Efectele speciale folosite în filmele artistice sunt generate de calculator şi sugerează 

un univers virtual: „actorii primesc indicaţia să privească spre locul unde se presupune că se 

află un personaj sintetic şi trebuie să joace în consecinţă”.7 Aici observăm intersectarea 

spaţiului virtual cu cel real. 

O altă definiţie a realităţii virtuale ar putea fi şi următoarea: ”Realitatea virtuală este o 

simulare generată pe calculator a unui mediu tridimensional, pe care utilizatorul are 

posibilitatea să-l cerceteze şi să-l manipuleze ca şi cum ar fi real.”8  Astfel, mediul virtual se 

formează ca şi realitate, prin libertatea umană de a explora şi de a interacţiona, iar utilizatorul 

devine parte componentă din mediu, interacţionând direct asupra sa în acelaşi mod în care ar 

putea acţiona asupra lumii reale.  Spaţiul virtual va include anumite funcţii de bază şi anume: 

 „urmărirea oricărui obiect în lumea virtuală; 

 stocarea şi reînnoirea informaţiilor despre caracteristicile şi locaţia fiecărui obiect; 

 simularea comportamentului obiectelor, redarea imaginii în  mod tridimensional; 

 generarea sunetelor pentru obiectele tridimensionale; 

 permiterea utilizatorului să navigheze în mediul virtual; 

 permiterea utilizatorului să interacţioneze cu obiectele din lumea virtuală.”9 

 

În acest fel putem remarca faptul că, dacă în lumea reală, omul se constituie prin 

definirea şi raportarea la spaţiul public în care îşi desfăşoară activitatea, lumea virtuală 

atribuie posibilitatea de a fi constituită ca şi spaţiu public, cu ajutorul unor aspiraţii, aşteptări 

şi credinţe ale jucătorilor, ale celor care receptează sau emit informaţii.  

Încă de la începutul anilor 1990, televiziunile publice din Europa au fost nevoite să-şi 

restructureze programul de producţie şi să găsească soluţii de supravieţuire într-o acerbă 

competiţie a evoluţiei tehnicii video, situaţie care se întâmplă şi în zilele noastre. 

Presiunea era pusă pe ideea de a se produce cât mai multe programe TV, într-un timp 

cât mai scurt şi pe bani cât mai puţini, obiectivul fiind creşterea şi eficientizarea producţiilor 

de televiziune. Cei doi factori asupra cărora a fost concentrată  atenţia  au fost: digitalizarea  

echipamentelor de producţie şi utilizarea tot mai mare a tehnologiei informaţiei cu ajutorul 

calculatorului în domeniul audioviziualului. Acesta este practic începutul preocupării 

televiziunilor de a introduce în joc tehnologia de studio virtual capabilă să satisfacă nevoia 

unei  productivităţi mai mari la un cost mai mic. 

                                                           
7
 http://documents.tips/documents/etica-realitatii-virtuale.html 

8
 http://revistanautilus.ro/articole/etica-realitatii-virtuale/ 

9
 http://documents.tips/documents/etica-realitatii-virtuale.html 
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Aşa cum am spus şi mai devreme, la baza unui studio virtual, stă principiul chroma-

key, o tehnologie care a fost mulţi ani parte esenţială în producţiile de zi cu zi ale 

televiziunilor din întreaga lume.  Prezentatorul, filmat cu camera de televiziune  într-o poziţie 

fixă la o încadratură strânsă, de obicei  PP sau PM, era pus în faţa unui fundal verde sau 

albastru,  ca mai apoi, fundalul să fie înlocuit cu o imagine video de la un VTR sau cu orice 

altă imagine creată de un designer grafician pe un calculator. 

Cu această tehnologie de început, orice mişcare de aparat precum: trans, trav, 

panoramare, tilt, lift etc., nu era  posibilă, întrucât ar fi modificat perspectiva care era valabilă 

în parametri corecţi, numai pentru o singură încadratură şi cu aparatul de filmat în poziţie fixă. 

Orice mişcare de cameră ulterioară ar fi adus modificări referinţei spaţiale şi perspectivei care 

nu ar mai fi corectă vizual. 

Pentru depăşirea acestor dezavantaje şi inconveniente ale chromei simple cu ecran 

verde sau albastru s-au cautat soluţii de blocare spaţială între imaginea de prim-plan  şi  

fundal, astfel încât, odată cu mişcările de aparat, acesta din urmă, (fundalul virtual) să se 

modifice şi el păstrând permanent o perspectivă corectă. 

Într-un spaţiu special amenajat în formă de “L” sau “U”, cu pereţi şi podea de culoare 

verde sau albastră, este adus prezentatorul iar  lângă acesta fiind generate din computer 

imagini de fundal şi obiecte 3D sintetice, concept cunoscut şi sub numele de “cameră 

virtuală”,  care, împreună cu camera de filmat reală, formează sistemul prezentat mai jos. (fig. 

2)   

 

 

                                              
 
                            Fig. 2   Schema variantei simplificate a unui model de studio virtual 
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Spre deosebire de tehnologia convenţională green - screen (numită şi chroma simplă) 

în cadrul unui studio virtual (VST - virtual studio tehnology), ambele camere sunt 

interconectate permanent astfel încât, în funcţie de mişcările camerei reale şi semnalele 

senzorilor care transmit permanent informaţii (fig.3), computerul să determine exact 

coordonatele păstrând un raport corect vizual de înalţime şi poziţionare a obiectelor pe cele 

trei axe:  x, y şi z. 

 

              În etapa finală imaginea din prim- plan formată din actori, prezentatori şi recuzită 

reală, împreună cu fundalul virtual şi alte obiecte 3D sunt combinate perfect în chroma-key şi 

imaginea finală poate fi înregistrată sau transmisă în direct. 

 

                                   
 
                                Fig. 3  VST (Virtual Studio Tehnology)  cu sistem de senzori  

 

 

Ca urmare a acestei proceduri  bazată pe senzori, camera reală se poate deplasa liber în 

studio  iar segmentul de imagine poate fi modificat în timp real fără a se pierde iluzia de 

studio 3D.  

             Modelele de set-up cu decor real, care se realizează cu efort fizic şi mulți oameni 

implicaţi, în studioul virtual se poate face cu ajutorul software-lui şi exprimarea artistică 

corespunzătoare. Totodată, elementele de decor, set-up-urile complicate, care altă dată nu 

puteau fi realizate din cauza costurilor ridicate, complexitate sau dimensiune, acum pot fi 

realizate foarte uşor prin grafică. Dincolo de economiile făcute prin realizarea grafică, a 

elementelor de recuzită, acestea nu necesită nevoia de a fi transportate fizic sau de a fi create 

spaţii speciale de depozitare, ele aflându-se în hard disk-ul unui computer şi la un simplu click 

sunt generate în platoul virtual. 
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Într-un set-up virtual,  intensitatea cu care sunt luminate obiectele virtuale sau umbrele 

acestora, pot fi modificate în voie, la fel întâmplându-se şi cu structurile, culorile sau texturile 

acestora. Un avantaj important al studioului virtual  constă în uşurinţa cu care decorul poate fi 

reconstruit  iar un studio real de dimensiuni reduse, dacă ar fi transformat în studio virtual, ar 

putea să pară mult, mult mai mare.  

Totuşi, experienţa vastă în televiziune a unor broadcasters şi case de producţie, arată 

că tehnologia de studio virtual  nu este încă la fel de bine potrivită cu toate tipurile de 

program. În prezent, cele mai avantajate fiind producţiile de ştiri, sport, muzică, programele 

pentru copii, reclamele, reflectarea campaniilor electorale. Pe de altă parte, producţiile mai 

complexe cu set-up-uri şi recuzită greu de realizat  sunt foarte greu de făcut în studioul virtual, 

mai ales în timp real şi în faţa unui public numeros. 

Tot în acest capitol, în urma evoluţiei televiziunilor, vom vedea cum realizatorii, 

prezentatorii şi reporterii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de instituţii, sunt nevoiţi din ce 

în ce mai mult  să combine cunoştinţele jurnalistice cu cele actoriceşti, în situaţii ce implică 

interpretări nu tocmai uşoare, astfel încât, actul artistic finit să poată fi încadrat uşor în ceea ce 

se numeşte televiziune modernă, televiziune spectacol. 

O  diferenţă referioare la tehnicile utilizate în  film,  prin comparaţie cu cele utilizate 

în televiziune, dar care au totuşi în comun chroma key, este dată de timpul de procesare şi 

editare. În film, scenele sunt editate mai târziu în etapa de post-producţie, pe când în 

televiziune editarea se poate face în timp real, graţie studioului virtual, care nu are nevoie de 

post-producţie, deci poate fi folosit în direct, LIVE.  

La fel de important  pentru studioul virtual este departamentul grafică-design cu 

programele de editare specifice şi artiştii designer-graficieni specializaţi, creatorii  

fundalurilor  grafice 3D, a iemrsivelor şi a tuturor celorlalte  elemente necesare.   

Este însă evident faptul că o procesare făcută în timp real precum cea din cazul 

studioului virtual de televiziune, nu se poate ridica la nivelul de “finisaj grafic” obţinut prin 

randare şi motion tracking, din post producţie. 

De exemplu, un mare dezavantaj vizual, prin comparaţie între cele două procese, îl reprezintă 

umbra personajului, element care în prezent nu poate fi generat de maşinile grafice existente, 

dar care în procesul de post producţie poate fi adăugat cu uşurinţă.             

Departamentele PROMO din cadrul televiziunilor, apelează deseori la filmările 

speciale făcute în chroma  key,  pentru ca mai târziu acestea să fie post-procesate şi să capete 

forma dorită din contextul scenaristic.   
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Pe această variantă de filmare  mai târziu  se pot adăuga umbre, reflexii, iar orice obiect  sau 

element de decor adăugat, poate fi finisat până la cel mai mic detaliu. În situaţia dată însă, 

actorul nu mai are posibilitatea de a privi orientativ o plasmă în care poate vedea randarea 

făcută în timp real, aşa cum întâmplă în cadrul studioului virtual de televiziune, iar jocul său 

devine mult mai dificil, prin absenţa totală a reperelor vizuale. (fig.4) 

 

 

                   Fig.4   TV DIGI24 HD -  imagini  filmare PROMO, pentru emisiunea “2.0” 

 

În exemplul prezentat personajul este un pilot de avion aflat în zbor în timpul unei 

lupte, iar actorul care interpretează acest rol a fost filmat în chroma key, aşezat pe un cub 

verde alături de un ventilator care-i flutura eşarfa, imaginâdu-şi zborul cu un vechi avion,  în 

contextul unei lupte reale cu alte avioane inamice.  

Graţie efectelor CGI cu motion tracking şi a programelor moderne de editare, chiar şi 

atunci când nu este vorba de ficţiune de lung metraj cu buget mare, ci numai de un film scurt 

de câteva zeci de secunde, toate aceste efecte speciale greu de imaginat cândva, au devenit 

uşor accesibile şi intens folosite, chiar şi în televiziune. 

Într-un studio virtual prezentatorii, moderatorii, uneori chiar şi invitaţii  ajung în 

situaţia de a fi actori, de a se comporta diferit de ceea ce le oferă spaţiul real de desfăşurare, 

care este de fapt un spaţiu gol într-o mare de verde, deşi pe ecranul televizorului,  studioul de 

televiziune  arată perfect: are plasme uriaşe cu insert video, pereţi decoraţi cu tablouri, podea 

cu lumini în mişcare, diverse elemente de decor, immersive, grafică 3D etc.  

Înconjurat de toate aceste elemente virtuale, personajul scenic, fie el prezentator, 

reporter, moderator, invitat etc.,  devine  singura parte vie a acestei noi variante de spaţiu de 

joc, cu rolul de a personifica, reprezenta şi interpreta fiecare “personajul său”, ca parte 

componentă primordială în crearea imaginii scenice, astfel încât telespectatorul să creadă ceea 

ce vede ca fiind întru totul real. 
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De exemplu, într-un studio virtual un  prezentator  care priveşte spre o plasmă virtuală 

în care se află un reporter, nu vede concret acea plasma, însă el trebuie să poarte un dialog cu 

acesta  cât mai credibil, privind în direcţia corectă, cu gestica, atitudinea şi tonul de distanţă 

potrivit unei situaţii reale, deşi el priveşte doar un punct anume stabilit de regizor,  pe un 

perete verde. 

Fiind vorba de un studio virtual, mai exact un sistem  de camere dotat cu senzori de 

deplasare, cu computere care au capacitatatea de a procesa modificările de background în 

timp real  pentru o orientare mai bună, există posibiltatea de a-i arăta prezentatorului aflat 

într-un astfel de spaţiu, o plasmă cu imaginea finală, în funcţie de care işi stabilişte reperele 

pricipale de orientare. 

Televiziunea DIGI24 HD deţine un studio virtual complex, încă de la inaugurare, din 

1 Martie 2012, iar generozitatea unui astfel de studio, transformă în realitate aproape orice 

idee venită în sprijinul unei prezentări mai dinamice a ştirilor de orice fel, conştienţi de faptul 

că acest lucru complică şi mai mult jocul actorului-prezentator, care deşi rămâne în „peisajul 

verde” (chroma), este nevoit să interacţioneze credibil, cu şi mai multe obiecte invizibile din 

jurul lui. 

Experienţa de regizor artistic în cadrul trustului DIGI Tv m-a pus de multe ori în 

situaţia de a observa, din mijlocul evenimentelor, etapele de adaptare ale tuturor celor care fac 

parte din echipa de lucru a unui studio virtual şi în special actorii  sau mai bine spus 

prezentatorii, reporterii şi moderatorii deveniţi „actori” în urma sarcinilor avute şi a modului 

verosimil în care rezolvă toate aceste sarcini. Într-un “virtual de ştiri”, aşa cum i-am spus noi 

la Digi24 HD, sunt multe situaţiile în care reporterul parcurge mai multe locaţii pentru a 

prezenta cât mai amănunţit informaţii care definesc o ştire în stilul acestei televiziuni.  

           În imaginile de mai jos, reporterul de la secţia politic, Alina Manolache, călătoreşte  

efectiv din studioul virtual într-un spaţiu real, şi anume intersecţia din faţa sediului 

Guvernului pentru a continua şirul informaţiilor, direct din apropierea locului adus în discuţie. 

(fig.5) 

 

     

Fig. 5  TV DIGI24 HD - “Virtual ştiri” , reporter Alina Manolache 

            Trecere racord  din studioul virtual în  spaţiu real.  Regia: Cristi Toporan 
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            Acest gen de filmare specială “combinată” implică o coordonare atentă a reporterului-

actor şi a întregii echipe de filmare, mai ales prin păstrarea de racordurilor, de ritm, de stare, 

de mişcare, deci calităţi actoriceşti pe care, iată, şi reporterii sunt nevoiţi să le facă în 

televiziunea modernă. 

În acest model de ştire colorată artistic de idee, stil de filmare şi interpretare 

actoricească  a reporterului, environmentul virtual joacă un rol decisiv, acesta fiind locul în 

care sunt posibile toate aceste legături fără de care produsul final nu ar avea continuitate. 

Tot cu ajutorul studioului virtual, o plasma tip “fereastră” şi un video-inn adecvat,  

reporterii pot ajunge în doar câteva secunde oriunde,  în locaţii reale ce pot fi aduse în studio, 

aproape de aceştia, prin varianta  LIVE  a locaţiei, înregistrată sau chiar foto (still). (fig.6) 

     

                Fig.6  TV DIGI24 HD - Trecere din studioul virtual  într-o locaţie exterioară. 

       Regia: Cristi Toporan 

 

Mai mult decât atât, cu un prezentator bine instruit, un reporter antrenat şi un invitat 

atent, care a acceptat să intre în joc în cadrul unei emisiuni LIVE,  televiziunea  Digi 24 HD a 

adus virtual un reporter din parlament, direct în platoul real de ştiri. Pregătirea momentului a 

fost esenţială, şi dincolo de sincronizările tehnice,  această “teleportare” nu ar fi reuşit dacă  

“actorii” implicaţi nu ar fi interpretat perfect rolurile, conform indicaţiilor regizorale, întrucât 

acest moment nu este o simplă relatare LIVE din Parlamentul Romaniei, ea devine un 

spectacol cu regizor şi actori. (fig.7 şi 8) 

 

                                    

                  Fig.7  TV DIGI24 HD  

chroma mobilă şi pregătirea momentului de LIVE cu teleportare               

Regia: Cristi Toporan 
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                     Fig.8  TV DIGI24 HD  

 „Teleportarea” jurnalistei Alina Manolache din Parlament în platoul real.  

 Regia: Cristi Toporan 

 

O altă modalitate de prezentare a unei informaţii de tip reportaj, apărută recent în 

televiziune şi diferită totodată de randarea în timp real specifică studioului virtual tv, este  

filmată tot pe chroma key şi ulterior postprocesată pentru a fi completată cu imagini şi 

informaţii care să susţină textul spus de reporterul- prezentator. Filmarea se face cu o singură 

cameră pe o singură direcţie de filmare, cu decupaj cinematografic, schimbări de încadratură, 

unghiulaţie şi atenţie acordată racordului, întocmai ca la o producţie cinematografică. 

Şi de această dată, sarcina dificilă îi revine reporterului prezentator, care la indicaţiile 

regizorului care-l asistă şi-l coordonează, execută mişcări precise spune un text şi 

interacţionează convingător cu obiecte “invizibile”, abilităţi specifice mai mult actorilor de 

film. (fig.9) 

 

         

                            Fig.9   TV DIGI24 HD - reporter Radu Maxim, randare reportaj auto 

                                                               Regia:  Cristi Toporan  
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După cum se poate observa în imagini, randarea face posibilă apariţia umbrei 

personajului, a reflexiilor, a detaliilor, ceea ce creează un aer de autenticitate, de realism şi  

adevăr,  dar mai ales credibilitate din partea privitorilor.Reporterii şi prezentatorii din 

televiziune, care au avut ocazia să experimenteze studioul virtual sau alte filmări  chroma key,  

au intrat în contact şi au dobândit informaţii de bază specifice filmului şi actoriei de film, iar 

mai apoi adaptate şi aplicate toate acestea  în filmările “virtuale”, s-a constatat o îmbunătăţire 

a calităţii filmării, a jocului actoricesc şi a timpului efectiv dedicate finalizării unui astfel de 

proiect. În acest sens avem ca exemplu anul 2014, când în România au avut loc alegeri 

prezidenţiale, şi folosind o înregistrări pe chroma realizate special pentru acest moment, cu 

premierul Victor Ponta şi Klaus Johannis, şi cunoscând faptul că moderatorul ediţiei speciale 

dedicată alegerilor, Cosmin Prelipceanu, este bine adaptat “jocului actoricesc” de spaţiu 

virtual, m-am gândit ca înainte de prezentarea  rezultatelor, cei doi să vină lângă moderator, să 

se salute cu o strângere de mână, iar mai apoi rezultatele sondajelor să fie afişate în dreptul 

fiecăruia.(fig.10). Încă o dată,  totul a funcţionat pe baza repetiţiilor şi pregătirilor anterioare, 

aşa cum decurg lucrurile şi  în cadrul unei echipe înainte de turnarea unui film, păstrând 

evident proporţiile.  

 

                

         Fig .10  TV DIGI24 HD - Salut virtual, candidaţi alegeri 2014. 

              Regia: Cristi Toporan 

 

Un alt aspect important pe care vreau să-l evidenţiez este acela că, tot acest spectacol 

video s-a derulat în direct, live. A fost vorba deci, de o succesiune de sincronizări ale întregii 

echipe: regizori, tehnicieni platou, operator VTR, operator CG, ş.a., în care orice greşeală ar fi 

compromis calitatea produsului final.  

Atunci când vine vorba de studioul virtual imaginaţia poate merge oriunde fără limite, 

inclusiv  până la aducerea în platoul de filmare a unei plasme uriaşe şi a unei înregistrări dintr-

un meci real de tenis, continuată cu implicarea în joc şi un schimb credibil de mingi a 

prezentatorului de jurnal. (fig.11) 
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            Fig.11 TV DIGI24 HD  

“BRD Trophy” tenis virtual. Prezentator, Simona Ţăranu şi tenismenul, Horia Tecău.   

       Regia: Cristi Toporan 

 

Astfel, o ştire menită să informeze telespectatorii că „la DigiSport urmează să fie 

transmis în direct turneul BRD Trophy...” se poate transforma în mai mult decât atât,  într-un 

spectacol vizual care susţine şi îmbracă informaţia într-o haină artistică, aşa cum trebuie să fie 

o ştire într-o televiziune din era tehnologiei digitale. 

Acest exerciţiu de televiziune demonstrează că o pregătire actoricească adresată 

reporterilor de televiziune  poate contribui la ridicarea nivelului artistic şi vizual al ştirilor din 

televiziunea modernă. 
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CONCLUZII 

 

 Încă de la începutul ei, profesiunea de actor a fost plină de tensiune şi 

schimbări, iar actorul a păstrat permanent clară conştiinţa misiunii sale, de a fi 

într-o continuă adaptare la  noile cerinţe, preocupat de a observa şi evalua 

oferta sa comportamentală la diverse solicitări, arătând totodată disponibilitate 

pentru a primi sugestii  în organizarea şi dezvoltarea aptitudinilor din procesul 

de instruire. 

 

 Călătorind în timp alături de actor am parcurs împreună cu acesta etapele 

evoluţiei teatrale,  culoarul fascinant al artei cinematografice,  vasta industrie a 

televiziunii moderne, şi ne-am oprit  în cele din urmă, pentru o analiză mai 

atentă, la perioada prezentă  care atrage atenţia  şi punctează o nouă etapă a 

evoluţiei jocului actorului, şi anume studioul virtual din cinematografie si 

televiziune. 

 

 În prezent, chiar şi în spectacolele de teatru, se apelează tot mai mult la 

tehnologia digitală, iar actorii de film sunt  tot mai solicitaţi pentru filmări în 

studiouri virtuale, în decoruri în care predomină culoarea verde sau albastră, 

fiind deseori  puşi în situaţia de a interacţiona cu personaje, obiecte  şi locuri 

pe care şi le imagineză numai, pentru că în realitate ei nu văd concret nimic din 

toate acestea. 

 

 Nici în televiziunile mari lucrurile nu stau cu mult diferit. Aici, reporterii, 

prezentatorii şi toţi jurnaliştii care sunt solicitaţi şi vor să ia parte  la  

prezentarea artistică a informaţiilor  transmise prin intermediul televizorului, 

trebuie să poată  “să joace roluri”, să fie deci şi ei actori, de fiecare dată când 

scenariul este direcţionat în mare parte spre studioul virtual. 

 

 Date fiind toate acestea, sunt convins că studioul virtual şi specificul acestui tip 

de filmare, reprezintă viitorul industriei cinematografice şi de televiziune, iar o 

pregătire actoricească în această direcţie, adresată atât studenţilor de la 

facultăţile de arte, precum şi celor de la jurnalism, ar fi foarte utilă. 
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 În ansamblu, ipotezele principale ale prezentei cercetări au fost confirmate, 

ceea ce duce la concluzia că scopul studiului a fost atins.  

 

 Contribuţia personală a constat într-o incursiune bibliografică adâncită asupra 

jocului actorului. Astfel, punctele de vedere formulate în literatura de 

specialitate susţin prezenta cercetare şi prin această lucrare am realizat o 

cercetare empirică în prelungirea celei bibliografice care a încercat să puncteze 

criterii coerente şi consistente privitoare la jocul actorului în spaţiul virtual în 

cinematografie şi televiziune. 

 

 Propun ca în aceste instituţii de învăţământ superior, să se introducă cursuri şi 

programe de pregătire dedicate exclusiv pregătirii şi  îmbunătăţirii jocului 

actorului în condiţiile specifice studiourilor virtuale moderne, din film şi 

televiziune. 

 

 

 

Cuvinte cheie:  

studio virtual, CGI, environment, chroma key, realitate virtuală, televiziune, teleportare, 

hologramă, stop-motion, single-frame, matte, split-screen, rander, randare, efecte speciale, 

set-up, actor.  
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