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Reconsiderarea componentei naturale a omului actor 

                              Vlad GALER –  

student Master Pedagogie Teatrală, an I 

 

 

Rezumat: Modificările suferite de un om-actor pe scenă sunt paradoxale, iar cele suferite de un 

student-actor sunt încă și mai bizare. Oricât de „ființă sociabilă” ar fi omul, atunci când știe că 

este privit comportamentul său se modifică. Naturalețea este înlocuită de artificialitate, 

organicitatea de formalitatea, iar viața de moarte. Toate caracteristicile omului, atât de firești în 

cotidian, se închid și se camuflează sub privirile publicului. Omul încearcă să pară ceea ce nu 

este, vrea să impresioneze sau să se refugieze. Vrea să facă, instinctiv, orice altceva în afară 

de a se arăta pe el însuși. Și în toate aceste coordonate de înfiorător disconfort, studentul vrea 

să fie actor. 

 

Cuvinte cheie: natura umană, comunicare, organicitate, teatru, actorie 

 

 

Deși pare de la sine înțeles, chestiunea „naturii umane” este un subiect larg dezbătut și 

ridică multe semne de întrebare. Cercetări recente consideră că apariția primelor ființe umane, 

din specia Homo (care marchează evoluția de la „cățătătorii în copaci” la bipezi), au apărut în 

urmă cu 2.8 milioane de ani în urmă. Alte studii arată că, de fapt, primii pași pe două picioare au 

fost făcuți de Lucy în urmă cu 3.2 milioane de ani
1
. Cu toate acestea, evenimente istorice mult 

mai recente, arată că nu toți cei care utilizează mersul în picioare sunt considerați oameni. 

Naziștii din cel de-Al Doilea Război Mondial îi considerau pe evrei ca fiind ființe non-umane. 

Prin urmare au ucis 6 milioane de evrei (plus 7 milioane de cetățeni sovietici, 3 milioane de 

prizonieri de război, 1.8 milioane de polonezi, 312.000 de sârbi, 250.000 de persoane cu 

dizabilități, 220.000 de rromi și 70.000 de homosexuali)
2
. Asemenea naziștilor, coloniștii spanioli 

au tratat inuman în secolul al XV-lea populația indigenă din insulele Caraibe. Și asemenea lor 

au tratat nord-americanii populațiile africane transformate în sclavi
3
, sclavie abrogată abia în 

secolul al XIX-lea. La polul opus se situează sfinții, cei sanctificați.  

Prin urmare cine este „omul” și ce vrea el? Toți cei care se referă la propria persoană 

ca fiind „eu” sunt considerați oameni? Studiile socilologice și psihologice au trasat niște norme 

ale normalității și sănătății mintale în care se încadrează mamiferele din specia umană. Unele 

trăsături ar fi: posibilitatea de a comunica sistematic prin vorbe, semne, simboluri, gesturi și 

expresii faciale, luarea propriilor decizii și asumarea consecințelor, facerea și purtarea hainelor 

și a altor accesorii necesare vieții, posibilitatea de a proiecta propria identitate în viitor și 

conștiința muncii întru desăvârșire, încadrarea într-o anumită cultură, religie și grup politic
4
. 

Aceste caracteristici par simple, normale și naturale. Puterea de adaptabilitate a omului este 

colosală. Deprinderile și materialul genetic pe care fiecare om le conține îi dau posibilitatea de a 

se cultiva și de a crea.  

                                                             
1
 https://www.bbc.com/news/science-environment-31718336, acesat pe 14.01.2019, 17:37. 

2
 https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-

persecution, accesat pe 14.01.2019, 17:44. 
3
 https://www.psychologytoday.com/us/blog/philosophy-dispatches/201205/what-does-it-mean-be-human, accesat pe 

14.01.2019, 17:47. 
4
 https://www.humansandnature.org/what-does-it-mean-to-be-human-what-it-means-to-be-uniquely-human, accesat pe 

14.01.2019, 17:56. 



6 

A fi actor este o meserie mai mult sau mai puțin asemenea oricărei alte meserii. Există 

o deontologie foarte clară, există norme, există chiar și sindicate. Această meserie, ca toate 

celelalte, se poate învăța. Unii vor fi profesioniști, „maiștri” sau „maeștri”, alții vor fi veșnic 

amatori, „aplaudaci” sau „ducă-tava”. Aceasta este realitatea și negarea acestei umane 

departajări între actori buni și actori slabi ar fi o ignoranță.  

Din fericire, în școala de actorie, nu există această departajare. Zeul Teatrului se va 

ocupa de ea atunci când va veni timpul, deși igiena meseriei, respectată sau nu în timpul școlii, 

va trage mult la cântarul de apoi. În condiții optime, se consideră că în școala de actorie intră 

oameni sănătoși, perfect integrabili în grila largă a normalității și diversității. Țin să fac o mică 

paranteză, puțin amăruie. Cât de sănătos poate fi un om care în trei sferturi din timpul său este 

un închipuit? Câtă sănătate se poate cere unui copil a cărui imaginație creează lumi atât de 

puternice încât grupuri întregi de oameni trăiesc pentru câteva momente acolo? Poate mă înșel, 

dar o mică doză de ne-sănătate este necesară pentru a rămâne sănătos în această profesie. 

Revenind, cei care intră sunt oameni. Prin urmare toate caracteristicile enumerate anterior le 

sunt familiare și însușite.  

Actoria este singura meserie (și artă) în care propriul corp este și instrument și rezultat. 

Prin urmare, cum afirma și domnul profesor Ion Cojar, „ACTOR=OM”
5
. Nu există și nu este 

posibilă nicio separație între aceste două noțiuni. Dacă schimbăm perspectiva, relația de 

egalitate rămâne constantă. Având în vedere caracterul ludic, natural al omului, nevoia sa de 

joc, puterea jocului în educație, caracterul mimetic, faptul că în fiecare clipă, fiecare om joacă un 

alt rol/poartă o altă mască, în funcție de cei din jurul său și ideea că talentul-capacitate de 

exprimare se poate perfecționa, putem schimba locul termenilor, astfel încât fiecare 

„OM=ACTOR”. 

Prin urmare, se ajunge la întrebarea: pentru ce anume trebuie reconsiderată 

componenta naturală a omului actor, dacă „ACTOR=OM” și „OM=ACTOR”? Dacă omul se 

comportă natural în viața de zi cu zi, de ce nu s-ar comporta natural și pe scenă? Cu ce 

influențează un spațiu gol pe o platformă de lemn cu înălțimea de un metru? Prin structura sa, 

omul nu este un animal social, capabil să poarte un dialog natural cu alți semeni și să facă niște 

acțiuni organice? Prin natura sa, omul nu există pur și simplu? De ce pe scenă această 

existență a sa ar înceta subit? 

Modificările suferite de un om-actor pe scenă sunt paradoxale, iar cele suferite de un 

student-actor sunt încă și mai bizare. Oricât de „ființă sociabilă” ar fi omul, atunci când știe că 

este privit, comportamentul său se modifică. Naturalețea este înlocuită de artificialitate, 

organicitatea de formalitate, iar viața de moarte. Toate caracteristicile omului, atât de firești în 

cotidian, se închid și se camuflează sub privirile publicului. Omul încearcă să pară ceea ce nu 

este, vrea să impresioneze sau să se refugieze. Vrea să facă, instinctiv, orice altceva în afară 

de a se arăta pe el însuși. Și în toate aceste coordonate de înfiorător disconfort, studentul vrea 

să fie actor. 

Pentru ca studentul să devină actor, în primul rând, trebuie să reconsidere 

componentele naturale ale omului-actor. Acest lucru se poate face prin muncă sistematică. 

Mijlocul prin care se ajunge la dezvoltarea aptitudinilor specifice artei actorului se dobândesc 

prin jocuri. Aptitudinile specifice nu fac parte din aria extra-curriculară a omului. Fiecare om 

deține acest bagaj de aptitudini, doar că în viața civilă nu este acordată atenția necesară asupra 

lor. Toate aceste aptitudini sunt luate de-a gata și folosite la minimul nivel pentru o supraviețuire 

decentă într-o societate modernă. 

                                                             
5
 Ion Cojar, O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, București, 1998, p. 99. 
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Prima aptitudine specifică în procesul de reconsiderare a componentei naturale a 

omului-actor este observarea. „Metoda care are drept scop relevarea unui număr oarecare de 

fapte naturale, pe baza cărora va fi posibilă formularea unei ipoteze care va fi supusă verificării 

experimentale, se numește observație”
6
. Nicolae Mărgineanu considera că noțiunea de 

„observare” este strâns legată de percepție, făcând parte dintr-un amplu proces de intuire a 

lumii concrete, prin căile senzoriale
7
. Prin antrenamentul observării detaliate și nuanțate ale 

lumii exterioare, dar și a celei interioare, studentul-actor capătă exercițiul specificității. Lucrul „în 

general” înseamnă neverosimilitate. „Câtă neglijență și confuzie, câtă superficialitate și 

dezordine conține! Câtă plictiseală și lipsă de idei în asemenea propuneri! Jocul în general  

înseamnă haos și lipsă de sens”
8
. Diferența dintre observarea cotidiană și cea „actoricească” 

este că, în cea de-a doua, toate simțurile participă activ, iar psihicul se află într-o stare de 

concentrare. Henri Bergson consideră că omul comun vede doar ceea ce îl interesează, ce îi 

este necesar. În schimb, omul artist „vede” și lucrurile care nu consituie o nevoie pentru el
9
 (un 

răsărit, un nor, aude iarba, mângâie albastrul). 

Pentru toată perioada de lucru a studentului-actor este impetuos necesar ca niciodată 

să nu se lucreze sub imperiul stresului. Crisparea este un virus ucigător de bucurie, libertate și 

posibilitate de exprimare. Concentrarea psihicului nu trebuie să vină din încordare, ci din 

relaxare. Nimic rău nu se poate întâmpla. Nu există corect/greșit, nu există nevoia de 

aprobare/dezaprobare a nimănui. Este pur și simplu o expediție fascinantă de cunoaștere a 

ceea ce părea deja cunoscut: lumea exterioară și cea interioară. 

Prin exercițiile de observare, studentul-actor începe să își șlefuiască simțurile pentru a 

ajunge la o finețe și exactitate desăvârșite. Jocurile pentru dezvoltarea observării sunt 

numeroase: ascultați zgomotele de afară timp de două minute și încercați să rețineți exact 

ordinea, intensitatea, suprapunerea și numărul zgomotelor; studentul trebuie să fie capabil să 

reproducă exact numărul de zgomote de un anumit tip (lătrat, claxonat, țipat) și să ofere detalii 

despre culoarea câinilor, numărul mașinilor sau culoarea pantalonilor purtați de cel care a țipat; 

observați oamenii pe stradă, descoperiți-le ticurile, problemele care îi determină să adopte o 

anumită poziție; cum arată drumul de la școală până acasă? Care este cea mai frumoasă casă 

de pe strada Popa Nan? Dar de pe Moise Nicoară? Ce se zărește pe fereastra ei? Câte pisici ai 

văzut în drumul tău?  

Prin observarea lumii înconjurătoare, studentul dobândește un mijloc util artei actorului. 

Prin faptul că revelează tânărului aspecte nuanțate despre lucruri și ființe reale, capătă un profil 

de maximă susținere pentru munca de structurare a universului interior pe care o duce studentul 

în primii ani de studiu
10

. Această stucturare interioară este dovada unei munci neîntrerupte și a 

unei discipline fără de care un amator nu va putea deveni profesionist. 

O altă aptitudine specifică este atenția. Prin intermediul atenției se obține o detașare, 

îndepărtare, izolare de lumea exterioară și o concentrare crescută asupra unui punct anume. Se 

consideră că există două tipuri de atenție: voluntară și involuntară. Prima ține de individ și de 

interesul sau motivația sa; cea de-a doua apare atunci când în câmpul perceptiv al omului apare 

ceva ce-i atrage atenția
11

. În starea de veghe, atenția poate jongla cu mai multe 

obiecte/evenimente. Având în vedere era „scroll-ului” în care trăim, atenția omului este una 

superficială, fotografică și foarte rapidă. De aceea, puterea de concentrare și menținere a 

atenției asupra unui singur fapt este din ce în ce mai deficitară. Omul modern se plictisește ușor 

                                                             
6
 Norbert Sillamy, Dicționar de psihologie, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2000, p. 213. 

7
 Bogdana Darie, Curs de arta actorului., Improvizația, ed. UNATC Press, București, 2015, p. 48. 

8
 K. S. Stanslavski, Munca actorului cu sine însuși, vol. I, ed. Nemira, București, 2013, p. 122. 

9
 Ion Cojar, op. cit., p. 38. 

10
 B. Darie, op. cit., p. 52. 

11
 B. Darie, op. cit., p. 53. 
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și atenția-i trebuie tot timpul sedusă. Atenția poate fi stârnită de un element exterior sau, prin 

proprie voință, provocată printr-un punct de interes. Acest obiect/fenomen care stârnește 

interesul studentului-actor trebuie să se afle într-o relație directă cu acesta, iar partea activă a 

procesului este, bineînțeles, ființa umană. Omul trebuie să investească importanță și 

semnificație. Această investiție atrage de la sine producerea unei acțiuni firești și necesare în 

scenă și se naște un moment viu.  

Setul de exerciții specifice dezvoltării atenției este la rândul său destul de vast și 

variabil: jocul Crucea, în care un student se află în centru, iar alți 4 în puncte diferite și îi pun 

fiecare, pe rând, întrebări din domenii diferite, iar cel din centru trebuie să răspundă cu viteză la 

toate întrebările, este foarte util. Un alt tip de joc presupune lucrul cu obiectul: fiecare student să 

ia câte un obiect ales la întâmplare și să începă să îl studieze în liniște, cu aceeași implicare și 

seriozitate dobândite în exercițiile de observare; trebuie surprinse cât mai multe detalii; același 

exercițiu se poate face cu propria haină: câți zimți are la fermuar? Câte buline, dungi, linii și 

pătrățele are? Dar fire de păr în gulerul de blană? Dar scame? Dacă are scame, da-ți-le la o 

parte. Acesta este un exemplu prin care atenția a dus la nașterea naturală și necesară a unei 

acțiuni.  

„Totul trebuie să fie necesar și veridic. Iar veridicitatea se naște doar dacă acțiunea pe 

care o face actorul este necesară și necesitatea apare doar dacă acesta își concentrează real 

atenția asupra unui punct important”
12

. Viola Spolin a numit acest punct Punctul de Concentrare 

(PDC).  

Condiția primă ca un exercițiu teatral să fie real/util este să existe un Punct de 

Concentrare (PDC). Acesta ajută, sprijină și ghidează. În primul rând, ajută la izolarea pe 

segmente a tehnicilor teatrale. Împarte experiența teatrală pe segmente atât de mici (simple și 

familiare) încât fiecare detaliu este ușor de recunoscut și nu copleșește sau sperie pe nimeni. 

La început, PDC poate fi mânuirea unei căni, deschiderea unei uși sau simplul mers prin spațiu. 

Devine mai complicat pe măsură ce problemele de arta actorului avansează. Elevul-actor poate 

explora în acest fel un personaj, o emoție sau evenimente complexe. Creează acțiune scenică 

în cadrul căreia elevul-actor este absorbit total și elimină frica de „aprobare/dezaprobare”. 

Dezvoltându-se, fiecare detaliu devine un pas către un tot unitar. Elevul-actor evită activitatea 

cerebrală în jurul unei probleme de arta actorului și apare organicitatea. În al doilea rând, oferă 

disciplină artistică unei improvizații. Fiecare PDC succesiv acționează ca o forță stabilizatoare 

făcându-i pe studenți să capete încredere în sistemul de lucru. Având un PDC clar, exterior, 

vizibil și senzorial, elevul-actor face mai multe lucruri, mergând cu încredere înspre ceea ce i se 

prezintă și propune, fără teamă și ezitare. Un al treilea avantaj ar fi că asigură concentrarea 

asupra unui singur punct mobil și schimbător („fii cu ochii pe minge!”). Această legătură 

individuală și totală cu problema face posibilă relația cu ceilalți. Fără această implicare în 

problemă, apare necesitatea stabilirii unui contact strâns cu sine sau cu altcineva. În acest fel 

apar expunerea, frica de penibil, auto-judecarea. Implicarea în PDC absoarbe nevoile subiective 

și eliberează posibilitatea formării unei relații umane. În cel de-al patrulea rând, îl eliberează pe 

student în vederea acțiunii spontane și îl pregătește pentru o experiență mai mult organică și 

spontană, decât cerebrală, funcționând ca o trambulină pentru intuiție. Ocupă și curăță mintea 

(elementul cunoscut) și acționează în centrii intimi (elementul intuitiv). Având un singur PDC, 

fiecare este orientat spre observarea rezolvării problemei. Spontaneitatea nu poate proveni din 

dualitate, din conștiința că ești privit, fie că actorul se privește pe sine, fie că îi este teamă de 

privirile din exterior
13

.  Energia individuală este descătușată, ia naștere încrederea, iar inspirația 

                                                             
12

 B. Darie, op. cit., p. 56. 
13

 Viola Spolin, Improvizația pentru teatru, trad. Mihaela Bețiu, ed. UNATC Press, București, 2008, p. 73. 
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și creativitatea apar de îndată ce partenerii joacă același joc și rezolvă problema împreună. În 

plus, studentul-actor „uită” de disconfortul provocat de scenă și capătă libertate.  

„Imaginația se definește ca proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini și 

proiecte noi, pe baza combinării și transformării experienței”
14

. Imaginația este un proces 

fundamental în arta actorului și în arta teatrului. Aceasta dezvoltă aptitudinea reprezentării 

mentale a obiectelor/evenimentelor descrise verbal. Imaginația se poate antrena și poate 

deveni o adevărată armă de nădejde a omului-actor. Mai mult, prin imaginație un om se poate 

identifica cu situația prin care trece un alt om, iar procesul de cunoaștere și înțelegere devine 

mult mai temeinic. Astfel se produce empatia. „Imaginarul, fiind o punere în corespondență a 

unor domenii distincte, realizează identificarea unui subiect cu altul grație unui proces de 

proiecție”
15

. Acest mecanism stă la baza artei teatrale, deoarece reprezintă puntea/canalul de 

comunicare dintre actor/creator și public/spectator. Arthur Koestler observă faptul că în 

momentul în care acționează empatia, apar două procese emoționale simultane: primul este 

momentul identificării, atunci când subiectul (care fie aude o poveste reală, vede o întâmplare 

sau privește un film sau un spectacol de teatru) acceptă participarea la existența altei persoane, 

din alt timp și spațiu; al doilea moment, simultan, este legat de experiența însăși, veritabilă, 

simțită de altcineva
16

. Studii ample demonstrează faptul că empatia se bazează pe sinapsele 

neuronilor oglindă.  

Pentru ca povestea să stârnească empatie, aceasta trebuie să îl includă pe spectator. 

Pentru ca acesta să fie inclus, trebuie ca povestea să conțină un adevăr viu, care să intereseze 

și să fascineze. Crearea acestui adevăr ne-adevărat, a invizibilului-vizibil este munca actorului 

cu sine însuși. Există mijloace, dar nu există rețete. Pe eșafodul creației actoricești, imaginația 

este motorul permanent și neostenit de acțiune a actorului. Este propria jucărie și cel mai 

valoros dar.  

Primul nivel al interacțiunii cu lumea exterioară, legătura de bază a omului cu realitatea 

este oferită de senzații. Acestea apar în urma contactului nemijlocit al stimulilor cu organele de 

simț. Însușirie lor sunt intensitatea, calitatea, durata și tonalitatea afectivă asociată. Percepțiile 

sunt „procese senzoriale complexe și totodată, imagini primare, conținând totalitatea 

informațiilor despre însușirile concrete ale obiectelor și fenomenelor în condițiile acțiunii directe 

a acestora asupra analizatorilor”
17

. Senzațiile se referă la însușirile obiectelor, iar percepțiile la 

imaginea de ansamblu a obiectului. În și pentru cunoaștere, omul folosește senzațiile, 

percepțiile, dar și reprezentările. Acestea sunt procese complexe care prelucrează senzațiile și 

percepțiile, le organizează în imagini schematice, pe care le poate folosi ulterior, în absența 

acțiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor
18

.  

În condițiile în care omul-actor trebuie să observe cu minuțiozitate și atenție detaliată 

lumea înconjurătoare, simțurile reprezintă o cale de realizare a acestui proces. Omul în sine are 

toate aceste simțuri, însă nu le folosește la adevărata lor capacitate. De aceea, pedagogul 

trebuie să trezească în student conștientizarea și puterea de care dispune prin aceste 

componente de bază ale cunoașterii: senzațiile, percepțiile și reprezentările. Omul se integrează 

în spațiu prin aceste componente, ceea ce înseamnă că actorul trebuie să facă la fel. Studentul 

trebuie să conștientizeze cum și când reacționează la diverși stimuli și ce reprezentări formează 

aceste reacții, deoarece prin intermediul bagajului reprezentațional actorul va putea actualiza 

informațiile scenice.  

                                                             
14

 Paul Popescu-Neveanu; Mielu, Zlate; Tinca, Crețu, Psihologie, EDP, București, 1997, p. 92. 
15

 Marcus Stroe, Empatia, Editura Academiei RSR, București, 1971, p. 10. 
16

 B. Darie, op. cit., p. 64. 
17

 Paul Popescu-Neveanu; Mielu, Zlate; Tinca, Crețu, op. cit., p. 34. 
18

 B. Darie, op. cit., p. 74. 
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Orientarea este „sensibilizarea organismelor la orientarea stimulilor, adică poziția lor în 

raport cu o axă de referință, sau capacitatea organismului de a-și repera poziția în spațiul 

deplasărilor sale”
 19

. Reacția la stimuli poate fi un gest reflex sau unul voluntar. Iar coordonarea 

motorie este legătura armonioasă a mișcărilor
20

. Toate acestea sunt necesare actorului și nu 

pot fi dezvoltate în condițiile folosirii simțurilor la o capacitate mediocră. 

Majoritatea exercițiilor pentru aceste ateliere sunt de tipul anulării unui simț (văz, auz) și 

a îndeplinirii anumitor sarcini care potențează simțurile rămase active. 

Una dintre cele mai dificile abilități este spontaneitatea, deoarece aceasta nu poate fi 

controlată în proporție de 100%. Aceasta necesită un anumit grad de libertate și relaxare din 

partea studentului-actor. În același timp, aceasta este condiționată de ancorarea în prezentul 

„aici” și „acum” prin intermediul utilizării observației, atenției și simțurilor. Viola Spolin afirma că 

„cel mai bun răspuns al unui individ sau al unui grup într-o situație nouă și dificilă, căci ea 

mărește creativitate și diminuează angoasa, este spontaneitatea”
21

. Prin intermediul 

spontaneității, universul interior se restructurează brusc și preconcepțiile, gândurile prefabricate, 

soluțiile „de acasă” sunt doborâte. Jocurile oferă posibilitatea de a potența inventivitatea și 

ingeniozitatea studentului-actor. Punctul de Concentrare, urmărit cu atenție, determină reacții și 

acțiuni fizice necesare, verosimile și organice, care vor provoca spontaneitatea. Toate jocurile 

de improvizație vor duce la dezvoltarea spontaneității și fizicalizarea acțiunilor interioare.  

„Memoria fixează experiențele trăite, informațiile receptate și le restituie”
22

. Prin acest 

mecanism psihologic, toate datele necesare supraviețuirii și perpetuării speciei sunt 

înmagazinate. Asemenea sistemelor de operare, memoria reprezintă o bază de date, de 

informații, sentimente și experiențe care îl ajută pe om să progreseze. Memoria are trei 

caracteristici de bază: întipărirea, stocarea și reutilizarea. Toate aceste caracteristici ajută 

actorul pe parcursul întregii sale creații.  

Constantin-Rădulescu Motru clasifică memoria în două categorii: asociativă și 

inteligentă, și susține că: „memoria asociativă este condiționată, pe lângă funcțiile sistemului 

nervos și de existența unei conștiințe sau a unei subiectivități individuale. Se numește 

asociativă, fiindcă asociația este legea fundamentală a formării ei. Când în asociație are un rol 

însemnat în înțelegere, atunci memoria asociativă devine inteligentă; în memoria asociativă 

faptul principal este reproducerea, iar în cea inteligentă este cunoașterea”
23

. Pe lângă aceste 

tipuri de memorie, actorul mai utilizează și memoria afectivă. Aceasta se explică prin faptul că 

reprezentarea fenomenelor favorizează reținerea lor. Trebuie subliniat faptul că sentimentele și 

stările nu se pot comanda, dar se pot declanșa, iar actorul lucrează din plin cu aceste rezultate 

organice provocate de puterea gândului și a situației scenice. Memoria afectivă este foarte 

importantă pentru un actor, deoarece mai presus de înțelegerea logică a unui rol, este 

înțelegerea afectivă, cunoașterea experimentală. Prin rezolvarea problemelor impuse de situația 

dramatică/jocul de improvizație și prin urmărirea Punctului de Concentrare, actorul va ajunge să 

simtă diverse sentimente și emoții.  

„Sentimentul este o stare afectivă complexă, combinație de elemente emotive și 

imaginative, mai mult sau mai puțin clară, stabilă, care persistă în absența oricărui stimul. 

Cauzele acestui fenomen, mai durabil decât emoția și mai puțin violent decât pasiunea, pot fi de 

ordin moral, intelectual sau afectiv; sentimentele estetice și religioase, simpatia, admirația, 

                                                             
19

 Roland Doron; Françoise Parot, Dicționar de psihologie, ed. Humanitas, București, 1999, p. 561. 
20

 B. Darie, op. cit., p. 80. 
21

 V. Spolin, op. cit., p. 103. 
22

 N. Sillamy, op. cit., p. 192. 
23

 Constantin Rădulescu-Motru, Curs de psihologie, ed. Cultura națională, București, 1923, p. 160. 
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resentimentul, orgoliul și rușinea corespund acestei definiții”
24

. Pe când emoția reprezintă un 

șoc brusc, intens, însoțit de amplificarea sau oprirea mișcărilor (frica, furia, îndrăgostirea 

fulgerătoare). Pe de altă parte, pasiunea este o emoție fixă și metamorfozată. Aceasta 

cauzează o obsesie permanentă și un travaliu imaginativ (timiditatea este o astfel de pasiune 

generată prin frică)
25

. 

Intuiția reprezintă înțelegerea imediată și irațională a realului, o iluminare instantanee și 

imprevizibilă, care permite accederea directă la esența unei ființe sau la soluția unei probleme
26

. 

În același timp, Jung afirma că intuiția reprezintă funcția fundamentală a psihicului, cu ajutorul 

căreia un conținut mental este nepremeditat reprezentat într-o formă definită, fără să se poată 

explica cum s-a ajuns acolo
27

. Pe scurt, intuiția este un proces inexplicabil, necontrolat, izvorât 

dintr-un substrat încărcat de informații, pe care din senin le reorganizează și rezultă un nou și 

neașteptat.  

În arta teatrală, locul ocupat de intuiție este unul de onoare. Cum intuiția nu poate 

„rearanja” un spațiu mental gol, acest spațiu trebuie să fie plin de informații. Cel mai mare 

dușman al intuiției este reprezentat de rațiune și logică. Există o serie de jocuri care dezvoltă 

această abilitate. Un exemplu ar putea fi: toți stau cu ochii închiși, cineva părăsește încăperea și 

bate la ușă; ceilalți trebuie să ghicească cine a bătut la ușă. Un alt joc este următorul: cineva 

iese din încăpere, cei dinăuntru aleg pe cineva, iar cel care reintră trebuie să pună tuturor 

diverse întrebări legate de persoana aleasă (dacă ar fi un animal, ce animal ar fi? etc.) și în 

funcție de răspunsuri să își dea seama despre cine este vorba.  

Din câte se pare, drumul spre scenă este lung, iar munca actorului cu sine însuși și cu 

mediul înonjurător nu se termină niciodată. În aceeași măsură, consider că această călătorie 

este cea mai frumoasă din câte există pe acest pământ. 
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Lee Strasberg. Memoria afectivă în jocul actorului 

 

Ana VICOVAN –  

studentă Master Pedagogie Teatrală, an I 
 

 

Rezumat: Crearea vieții interioare a rolului este un subiect extrem de personal. Acesta ține de 

caracterul sufletesc și abilitățile fiecărui actor în parte. După ce descoperă și modifică metoda 

consacrată de Stanislavski, Lee Strasberg antrenează și formează cu succes nenumărate 

personalități din lumea filmului și teatrului american. Marlon Brando, James Dean, Jane Fonda, 

Harvey Keitel, Julie Harris, Shelley Winters, Dustin Hoffman, Paul Newman, Al Pacino, Jack 

Nicholson, Robert de Niro, Montgomery Clift și Steve McQueen sunt doar câțiva dintre actorii a 

căror performanță a fost marcată de Lee Strasberg și metodele sale pedagogice, care l-au 

transformat pe acesta în „tatăl metodei artei actorului” în America. 

 

Cuvinte cheie: Actors Studio, metodă de actorie , retrăire, memorie afectivă, emoție  

 

 

Lee Strasberg (născut Israel Lee Strasberg, pe 17 noiembrie 1901) a fost un actor și 

regizor polonez american. Împreună cu Harold Clurman și Cheryl Crawford, a pus bazele 

primului colectiv de teatru american, Group Theatre, în 1951 a devenit directorul organizației 

non-profit Actors Studio, în New York, iar în 1966 a fost implicat în crearea Actors Studio West, 

în Los Angeles. 

În munca sa de cercetare, renumitul regizor, actor și profesor rus Stanislavski a 

observat și a notat, din punct de vedere pedagogic, procesele prin care actorul trece pentru a 

ajunge la adevăratul scop al artei sale: crearea vieţii spirituale a rolului şi transpunerea acesteia 

pe scenă, în formă artistică. Pentru a îndeplini această cerință, memoria afectivă joacă un rol 

crucial, constituind un element de bază al sistemului stanislavskian. Stanislavski avea credința 

că actorul trebuia să își aducă în scenă emoția și personalitatea și să se folosească de ele 

atunci când lucrează la personaj. 

Pornind de la sistemul lui Stanislavski, Lee Strasberg creează o abordare pentru a 

antrena actorul să-și înțeleagă natura propriului instrument, lucru care îi dă acestuia ocazia de 

a-și atinge potențialul cel mai înalt în munca sa artistică. Strasberg se folosea de anumite 

exerciții pe care le-a creat cu scopul de a-l ghida pe actor în procesul de a-și conecta experiența 

personală de viață cu psihologia internă a personajului pe care îl studiază. 

Diferența esențială dintre metoda stanislavkiană și cea pe care o propunea Strasberg 

constă în traseul prin care actorul ajunge la emoția reală, care îi conferă artistului 

vulnerabilitatea necesară actului de creație autentic. Dacă la Stanislavski retrăirea emoțională 

este cea care duce la declanșarea memoriei afective, Strasberg propunea amintirea emoțiilor 

deoarece considera că retrăirea lor nu putea fi controlată și repetată. Strasberg și-a menținut 

această abordare chiar și după ce a fost confruntat de Stella Adler, unul dintre puținii actori care 

a studiat direct sub tutela lui Stanislavski și care nu era de acord cu modificarea adusă de 

Strasberg metodei stanislavskiene originale. El susținea că Stanislavki greșește, că el are 

dreptate și o să facă ca el
28

. 
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 Documentarul The Method Man: https://www.youtube.com/watch?v=npQm7-GjRQs. 
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Cu toate acestea, Strasberg nu contrazice sistemul lui Stanislavski. După cum observă 

Ion Cojar, principiile fundamentale pe care se bazează ideile celor doi, sunt aceleași, metoda lui 

Strasberg fiind considerată o continuare îmbogățită a Sistemului.  

„Modelarea constrângătoare conduce inevitabil la senzația de disconfort, determinată 

de ruptura dintre obiectul modelat și subiectul care modelează și care ar trebui să fie guvernat 

de principiul «unității organice» a vieții interioare, psihice, a sufletului și a vieții fizicului, a 

trupului omenesc”
29

. 

În documentarul The Method Man, din 1997, se vorbește despre Lee Strasberg din 

perspectivele oamenilor care au avut ocazia să îl cunoască personal. Foști studenți, prieteni 

apropiați, cunoștințe, chiar membrii ai familiei sale îl prezintă pe Strasberg ca fiind un om cu 

două părți foarte distincte ale personalității sale. Pe de-o parte, era artistul de geniu, pasionat 

într-atât de arta actorului, de adevărul autentic în scenă, încât a creat metoda sa originală, 

contrazicându-l chiar pe Stanislavki. În al doilea rând, mulți dintre cei care au lucrat cu el în mod 

direct menționează tendința sa de a fi intransingent atunci când lucra cu studenții săi, lucru care 

a fost interpretat ca atare din cauză că punea pe primul loc atingerea obiectivelor artistice și mai 

apoi sensibilitățile sufletului omenesc.  

Documentarul menționat mai sus este o mărturie excelentă a felului în care Lee 

Strasberg a transformat metoda sa de a-și ghida studenții în arta actorului într-un mod de viață 

personal. Obsesia și perfecționismul au contribuit la consolidarea sa ca tatăl metodei actoricești 

americane, folosită în continuare de cei mai renumiți actori ai secolului XXI. 

Printre cei care au beneficiat în mod direct de supravegherea și direcționarea lui Lee 

Strasberg se numără Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, Steve McQueen, Dustin 

Hoffman, Paul Newman, Al Pacino, Jack Nicholson, Robert de Niro, Ann Bancroft, Jane Fonda, 

Julie Harris, Harvey Keitel, Ben Gazarra, Shelley Winters și nu numai. Nu întâmplător aceste 

nume au o însemnătate deosebită în industria filmului și sunt cunoscute în întreaga lume. 

Datorită nivelului înalt la care au reușit să-și practice meseria, aceștia au reușit să atingă 

performanțe uimitoare, care vin să întărească abilitățile de pedagog ale lui Lee Strasberg și să 

demonstreze eficiența aplicării metodei sale. 

Pentru a nu cădea în capcana de a juca ideea sau de a interpreta replicile, actorul nu 

are nevoie de partener, spune Lee Strasberg, ci trebuie să folosească exercițiile care implică 

memoria afectivă atunci când se pregătește pentru rol, în intimitatea sa, în afara scenei. Iar 

pentru a construi o scenă în care se fac simțite continuitatea interioară și conținutul profund al 

mesajului intenționat, este nevoie ca subtextul să fie întotdeauna inclus și conținut. El se ferea 

de termenii intenție și acțiune pentru că era de părere că efectul pe care aceștia îl aveau asupra 

actorului era unul de mecanicizare – logica pe care actorul o găsește și o aplică într-un rol fiind 

de obicei una diferită, rezultată din lucrul cu memoria emoțională înainte ca scena să aibă loc. 

Astfel, emoția va funcționa pe întreg parcursul scenei, nu doar atunci când este evidențiată de 

situație sau de replici. 

Unul dintre rolurile cele mai grăitoare în acest aspect este unul jucat chiar de Strasberg 

în filmul Nașul II, Hyman Roth. Este interesant de observat cum vorbește Strasberg despre 

relația sa cu personajul și folosirea memoriei afective: „În filmul Nașul II mi-am jucat personajul 

simplu și tăcut. E evident că nu fac parte din mafie, dar sunt la fel de deștept ca Hyman Roth. 

Gândesc prudent, conduc o instituție, planific diverse lucruri și sunt la fel de pasionat în legătură 

cu ceea ce fac ca și el. Mi-am creat această putere care se transmite și atunci când zic ceva 

simplu cum ar fi «Intră, intră». I-am atribuit acestui personaj și propria mea iubire pentru fotbal. 
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 Ion Cojar, O poetică a artei actorului, Editura Paideia, București, 1998, p. 59. 
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Există o singură diferență – el poate literalmente să omoare fără să simtă cea mai mică 

mustrare de conștiință”
30

. 

Din acest mod de a gândi în legătură cu personajul se evidențiază și mai mult 

mentalitatea lui Strasberg – aceea că un actor ar trebui să fie capabil să joace într-un mod 

excepțional orice rol i s-ar atribui, în așa fel încât spectatorul să plece fascinat de acea 

persoană care a luat ființă separat de actor. Asemenea Violei Spolin, Strasberg nu considera 

talentul ca fiind de ajuns pentru ca un actor să devină cu adevărat impresionant. Antrenamentul 

și dedicația, efortul depus atât în scenă cât și în spatele acesteia, sunt uneltele esențiale unui 

actor cu adevărat creativ. Iar creativitatea este elementul fundamental pe care se sprijină arta 

adevărată. Deși observă că anumiți actori au tendința mai mult sau mai puțin intuitivă de a 

alcătui un personaj, Strasberg era ferm convins că acest lucru poate fi deprins de orice 

persoană, prin antrenament. 

Etapele pe care le punctează acesta sunt simple și la obiect: nevoia personajului în 

scenă, paralelism, nu echivalență; realitate personală; claritate, intimitate, intensitate; 

senzorialitate; imaginație; magicul dacă; emoție autentică; cuvânt versus subtext; anticipare.  

Nevoia personajului în scenă presupune că pentru a include și a face să funcționeze 

subtextul, personajului trebuie să i se nască o nevoie reală și pregnantă. 

Paralelismul, nu echivalența se referă la faptul că situația de viață pe care un actor o va 

alege pentru referință nu trebuie să fie identică cu cea a personajului. Contează doar ca 

aceasta să producă o nevoie la fel de puternică atât pentru actor, cât și pentru personaj. 

Realitatea personală prevede că actorul trebuie să fie conștient în fiecare moment de 

propria sa realitate pentru a face alegerile potrivite pentru personaj.  

Claritatea, intimitatea, intensitatea definește necesitatea ca situația aleasă de actor să 

fie una specifică din viața sa personală, iar efectul pe care aceasta îl provoacă să fie de o 

intensitate puternică. 

Senzorialitatea se opune principiului lucrului cu obiecte, care după Strasberg nu ajută. 

El sfătuiește actorul să lucreze cu memoria simțurilor pentru a face experiența țintită să prindă 

viață în mintea sa. 

Imaginația, folosită eficient, poate duce la crearea unor realități cu care actorul nu este 

familiar și să le combine pentru a ajunge la rezultatul dorit. De exemplu, „poate că trebuie să fii 

bolnav într-o scenă; există diferite tipuri de boli și e imposibil să le fi avut pe toate. Cu toate 

acestea, ai avut propriile tale boli. Bazându-te pe acestea, devii capabil să înțelegi și alte feluri 

de boli pentru că anumite elemente sunt aceleași. Dacă într-o scenă ai febră, ai putea să 

adaugi senzații care să evoce căldura, cum ar fi statul sub soare sau într-o baie fierbinte. 

Aceleași simțuri lucrează. Atâta timp cât arăt și mă simt fierbinte, o să fiu convingător”
31

. 

Magicul dacă amintește despre procesul stanislavskian, care poate fi folosit pentru a 

determina memorii emoționale inconștiente, dar acest proces nu funcționează întotdeauna. „Din 

această cauză Stanislavski era de părere că nu trebuie să utilizezi numai «magicul dacă». 

Trebuie deasemenea să lucrezi la construirea situației alegând obiecte substitutive și memorii 

afective care să îți spună cum să te comporți în scena respectivă”
32

. 

Emoția autentică implică faptul că emoțiile adevărate continuă și după terminarea 

scenei, consideră Strasberg. Emoția superficială se oprește fără reverberații; astfel actorul își 

poate da seama dacă a lucrat în general sau nu. 

Cuvântul versus subtext subliniază fundația unei scene, care este dată de ceea ce se 

comunică dincolo de cuvinte. Deși, de foarte multe ori, actorul este tentat să-i ofere textului 

                                                             
30

 Traducere din Lee Strasberg, The Lee Strasberg Notes, Routledge Taylor & Francis Group, London, 2010, p. 44. 
31

 Ibidem, p. 46. 
32

 Ibidem, p. 47. 



16 

prioritatea maximă, Strasberg nu este de acord, susținând că valoarea adevărată nu este dată 

de memorarea unor cuvinte, numind memorarea mecanică unul din cele mai proaste lucruri pe 

care le poate face un actor.  

Anticiparea ar trebui să se evite cu desăvârșire, pentru că este evident că personajul nu 

a citit piesa și că este pentru prima oară când este pus în situația din scenă. Actorul care este 

cu adevărat în situația propusă nu se bazează pe cuvinte ca pe niște reflexe, ci pe ceea ce se 

întâmplă în timp real cu personajul său. 

Strasberg nu se rezumă la punctul de vedere al actorului. El notează că – având în 

vedere volumul de idei dezvoltate pentru antrenamentul actorilor, derivate din observațiile celor 

mai importanți regizori de teatru care l-au influențat (Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov, 

Reinhardt, Copeau și Jouvet) – principiile teoretice de bază, utile atât pentru momentul creației, 

cât și pentru evaluarea acesteia, ar trebui expuse și din punct de vedere regizoral deoarece 

acesta este cel care trebuie să cuprindă o viziune cu totul diferită de cea a actorului. „Slujba 

regizorului este aceea de a face ca evenimentele din scenă să evidențieze cuvintele, dar nu 

într-o manieră mecanică sau pur fizică. Regizorul nu pune în scenă doar realitatea fizică; el 

produce esența situației și creează o realitate pentru spectator”
33

.   

Regizorul are datoria de a face să existe o anume atmosferă generală a operei pe care 

încearcă să o expună, iar fiecare regizor are propria viziune și, deci, propria realitate interioară a 

piesei de teatru sau a filmului la care lucrează. De asemenea, el trebuie să se folosească de 

mijloacele sale creative în așa fel încât viziunea regizorală să fie transmisă spectatorului prin 

toate simțurile implicate – un lucru extrem de dificil ținând cont de faptul că nu putem niciodată 

să simțim ce simte altcineva atunci când ia contact cu creația respectivă.  

Din aceste motive, ideile sale despre regie sunt detaliate și exprimate în așa fel încât 

să-i servească regizorului de teatru sau film, notând de asemenea că regizorii cu cele mai 

complexe viziuni sunt întotdeauna cei care au experimentat și arta actorului pentru a se putea 

apropia și mai mult de diverse metode de transmitere a mesajului dorit. 

Citându-l pe Noica, în cartea O poetică a artei actorului, Ion Cojar vorbește despre 

esența realului, a cărei dezvăluire este scopul artei. Acesta este scopul fundamental al oricărei 

creații artistice. Iar pentru a atinge acest ideal, din punctul de vedere al actorului, este nevoie de 

o disponibilitate pentru vulnerabilitate deoarece expresia nu se rezumă doar la înfățișarea 

naturii frumoase, ci a complexității umane. Această multilateralitate cuprinde totodată 

frumusețea, grația, fericirea, dar și opusul acestora, iar prin observațiile sale, comparând și 

aducând completări acolo unde este nevoie, Lee Strasberg a adus o contribuție remarcabilă 

atât artei actorului și a regizorului, cât și studiului pedagogiei teatrale la nivel mondial. 
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Mecanismul logic specific în arta actorului  

 

                              Vlad GALER –  

student Master Pedagogie Teatrală, an I 

 

 

Rezumat: Întâlnirea cu profesorul Ion Cojar a reprezentat un „no returning point” în evoluția 

mea ca om și ca profesionist. Deși această întâlnire nu a avut loc în limitele convenționale ale 

realității fizice, aceasta a fost plină de înțeles. Dincolo de teoriile domnului Cojar, firul roșu din 

spatele paginilor ce-i aparțin a reușit să trezească în mine curiozitate și o mare bucurie, 

deoarece împărtășesc aceeași idee despre arta actorului. Punctul de vedere din care privește 

acesta arta actorului mi-a dat încredere și curaj de a căuta în mine propriul adevăr. Cojar afirma 

că un element devine dramatic atunci când este paradoxal. Omul, prin natura sa și prin 

coordonatele în care ființează, este un paradox. 

 

Cuvinte cheie: autenticitate, paradoxalitate, actor, pedagogie teatrală, coordonatele teatrului 

 

 

„Câți oameni sunt într-un singur om? Tot atâția câte stele sunt cuprinse într-o picătură de rouă 

sub cerul limpede al nopții”
34

.  

 

Studentul-actor trebuie să învețe să se asculte pe sine, pentru ca mai apoi să își asculte 

partenerii. Trebuie să își armonizeze mintea, trupul și sufletul pentru a putea adopta 

mecanismele logice de gândire ale unor „închipuiți”. „Studiul artei actorului are nevoie de o 

ambianță adecvată. Această pedagogie nu este predare și preluare, ci cercetare și descoperire, 

proces de autodescoperire și autocunoaștere, e un proces de inițiere și de despecializare de 

obișnuințele comportamentale convenționale dobândite în familie, școală și societate, dominate 

de ideile preconcepute referitoare la teatru și actorie. Formarea este un delicat proces de 

recuperare a totalității umane”
35

. Arta actorului nu poate fi predată, iar pedagogul teatral nu 

poate fi nimic altceva decât un mentor, o călăuză, un martor al „devenirii” studenților săi. 

Această călătorie în care pornește studentul-actor este o luptă contra blocajelor și 

preconcepțiilor, măștilor și iluziilor. În teorie, totul este simplu. Actorul trebuie doar „să fie”. 

Cele cinci coordonate după care se dezvoltă procesul de creație în arta actorului sunt: 

teme, probleme, situații, sarcini, scopuri. Acestea sunt coordonatele după care se ghidează un 

actor în existența sa scenică. Parcursul este lipsit de vreo aparentă dificultate: un actor primește 

o temă; în acest moment se ridică o problemă (sau mai multe) ce trebuie rezolvată (sau 

rezolvate); acestea se pot subsuma mai multor situații care, implicit, dau actorului mai multe 

sarcini ce vor trebui organizate, după un traseu ce implică urmărirea unor scopuri clare, derivate 

din tema principală
36

. Pentru rezolvarea oricărei teme primite nu există o rețetă anume. Nu 

există o soluție unică sau impusă. Pentru a înțelege mai bine această fragmentare teoretică a 

parcursului scenic, în ajutorul studentului-actor poate fi exercițiul Violei Spolin „Început și 

sfârșit”: a) Punctul de concentrare este pe ce anume are de făcut; un actor stabilește singur 

datele (unde/de unde vine și ce are de făcut), intră în scenă, face o înșiruire de acțiuni logice 

(maxim 2 minute), iar apoi iese; b) PDC este pe contruirea fiecărei bucăți din cadrul acțiunii; 
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actorul trebuie să împartă scena într-o serie de fragmente mai mici care să aibă fiecare un 

„început” și un „sfârșit”; actorul trebuie să facă scena decupată în aceste fragmente anunțate de 

el (treaptă cu treaptă); c) PDC: să facă scena pe cât se poate de rapid, păstrând toate detaliile 

din etapa anterioară, fără să mai anunțe începutul/finalul segmentului de acțiune. 

Indiscutabil vor apărea probleme și neînțelegeri. Este normal. Arta actorului „calcă 

principiul identității și al noncontradicției: un lucru este ceea ce este, neputând să fie și în 

același timp să nu fie”
37

. Acest fapt zguduie din temelie credința cuiva care vede arta actorului 

cu ochii unui cetățean din secolul al XIX-lea. Logica binară, newtoniană, nu poate accepta ca un 

lucru să fie și să nu fie în același timp. Însă fizica cuantică tocmai acest lucru îl face, iar teatrul, 

fiind un organism viu, se supune acelorași legi. În teatru nu funcționează sistemul conjuncției 

„sau”. „Emoție sau rațiune”, „actor sau personaj”. Totul este cu „și”. „Actul scenic al actorului 

este în același timp și spontaneitate și elaborare, încorporând și simțirea și rațiunea, și 

autenticitatea și artificialul, și adevărul obiectiv și ficțiunea, pentru că omul și toate creațiile lui 

sunt în același timp și natură și cultură”
38

.  Aceste incompatibilități logice nu sunt închipuiri 

excentrice, ci sunt răspunsuri intrinseci cerute de fenomene reale și vii, care nu se pot încadra 

într-un simplu binom „alb-negru”. Profesorul Ion Cojar intuiește foarte bine această dimensiune 

a artei actorului. Având în vedere că principiul identității afirmă că „un lucru este ceea ce este” 

(contra-exemplu: electronul undă și corpuscul), iar cel al noncontradicției decretează că un lucru 

nu poate „să fie și să nu fie în același timp” (contra-exemplu: pisica lui Shrodinger), înseamnă 

că arta actorului se explică și reglează conform conceptelor relativității restrânse, logicilor 

dinamice contradictorii, ale probabilității, teoriilor incertitudinii și incompletitudinii
39

. Dar această 

abordare va fi discutată ulterior momentului prezent. Momentan „trebuie să înțelegi necesitatea 

de a fi și a nu fi în același timp, ca să poți pricepe ceva. Einstein dibuie. E mai simplu și mai 

complicat totodată”
40

. 

Cert este că arta actorului trebuie analizată din noi puncte de vedere, utilizând un alt tip 

de gândire și un alt mecanism logic decât logica clasică binară. Un lucru cu totul admirabil la 

gândirea domnului Cojar este că acesta acceptă existența posibilității neputinței de a ne-numi, 

ne-conștientiza și ne-explica esența artei actorului. Dumnealui înțelege că aceasta este 

subiectivă și totodată universală, însă se regăsește în cu mult deasupra și dedesuptul 

cuvintelor.  Este nevoie să citești cuvintele mele cu liniște, nu cu inteligență
41

. Cred că Gellu 

Naum și Ion Cojar au foarte multe de discutat. 

Cum afirma și Mircea Eliade, pentru omul arhaic, lucrurile sunt ceea ce sunt, dar „și 

altceva”. În acest „și altceva” zace întregul înțeles al unui mod de a fi. Este o întreagă lume care 

se exprimă prin experiențe specifice, ilustrând credințe și mentalități care oferă o nouă și 

profundă dimensiune. Astfel, „orice acțiune a omului societăților arhaice e precedată de acte 

simbolice, de reiterarea mitului genezei (ilo tempore)”
42

. Acest plus de semnificație face 

diferența dintre sacru și profan. Teatrul nu este viață. Este o altă realitate, este o altă viață în 

care fiecare acțiune nu este pur și simplu ceea ce pare a fi, ci este încărcată cu o mare cantitate 

de semnificație. Actorul în sine este „și altceva”.  

Materialul de lucru de bază pentru actor și spectator este „potențialul de vulnerabilitate”, 

care se răsfrânge prin intermediul procesului de empatie, controlat de neuronii oglindă. 

Specificul artei actorului este omenescul. „Sunt un om viu. Nimic din ce este omenesc nu-mi 
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este străin”
43

, spunea Nichita Stănescu. Nimic mai adevărat. Împrietenindu-se pe sine și 

domesticindu-se, omul-actor se va putea bucura și va putea bucura lumea cu procesul (nu 

rezultatul!) creației sale. Teatrul este o artă vie, dinamică, omenească, nu este o înșiruire de 

evenimente, un tabel de sentimente sau un acatist al emoțiilor. Teatru „se întâmplă”, iar 

spectacolul este un proces activ, nu un rezultat ilustrativ al perioadei de repetiție. De aceea, 

actorul trebuie mereu să se preocupe de „CE?” și „DE CE?”, nicidecum de „CUM?”. 

Răspunsurile lui „CUM?” sunt descriptive și prozaice. Nu putem să ignorăm într-un mod ipocrit 

existența lui „CUM?”. Acesta există și nu se poate să fie atfel. Însă „CUM?”-ul acesta nu este 

nimic altceva decât învelișul fizicalizat organic al unor acțiuni interioare autentice. Se impune 

cunoașterea subiectului uman viu în dinamica sa continuă, a cărui caracteristică specifică 

fundamentală este instabilitatea, incertitudinea
44

. În acest mod, se ajunge în mod natural la 

principiul unității organice dintre haosul vieții interioare și exterioare.  

„ARTA ACTORULUI ESTE UN MOD DE A GÂNDI. 

ARTA ACTORULUI ESTE, ÎN PRIMUL RÂND, UN MECANISM LOGIC SPECIFIC. 

ARTA ACTORULUI ESTE, ÎN AL DOILEA RÂND, UN MOD DE A FACE”
45

. 

Domnul Cojar consideră că „toate personajele sunt în noi înșine”, iar acest drum de la 

actor la personaj are trei momente cruciale: 1) actorul în situațiile date; 2) descoperirea rostului, 

rolului său în convenția scenică; 3) asumarea conceptului, a mecanismului logic al personajului, 

substituirea Actor-Rol-Personaj
46

.  

„Actorul este cel care ACTUALIZEAZĂ potențialități virtuale latente, din sfera 

posibilului”
47

. Disciplina artei actorului se bazează pe o acțiune specifică pentru a declanșa și 

întreține procese de actualizare ale unor posibilități virtuale, specifice numai artei actorului și 

netributare literaturii. Actualizarea este un fenomen care are loc prin intermediul actorului. 

Acesta poate doar crea condițiile propice pentru ca actualizarea să se realizeze, dar nu poate 

face el însuși, după bunul plac, actualizarea. Mai mult, actorul nu se poate observa pe sine înuși 

în timpul procesului creator, el trebuie doar să aibă încrederea și relaxarea de a-și urmări 

punctul de concentrare și de a-și lăsa trupul să reacționeze organic. Aceasta este o mare 

îndatorire pentru actor: să-și dea voie să existe. Deoarece „procesele de gândire nu pot fi 

controlate în amănunțime, dar ele nu pot fi nici măcar observate în mod conștient”
48

.  

Jerzy Grotowski stabilește două criterii clare, simple și inteligibile pentru evaluarea artei 

actorului: cred/nu cred ceea ce văd și înțeleg/nu înțeleg ceea ce văd
49

.  În fond, această grilă 

este cea prin care un spectator vizionează, asistă sau empatizează cu un spectacol de teatru.  

Obiectul fundamental al artei actorului și a improvizației scenice este inițierea și 

formarea de personalități creatoare, cunoașterea și asimilarea mecanismelor și legilor creației 

scenice, însușirea principiului și metodelor celor mai eficiente în declanșarea fenomenelor și 

proceselor care generează sisteme materiale vii specifice creației actorului
50

. 

Cum se lucrează? „Încercările trebuie să-și permită luxul eșecului. Așa se naște jocul 

inerent creației, așa cum valul este inerent înotului. Gândirea înaintează, prin joc, de la 

cunoscut la necunoscut, de la previzibil la imprevizibil, de la sigur la problematic, de la 

nimereală la strategie, jocul nu se asociază facilului și neseriosului, ci creației și sensibilității”
51

. 

Concret, antrenamentul studentului-actor se face prin jocuri teatrale care dezvoltă abilitățile 
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specifice; teoria jocurilor se ocupă de adaptarea deciziilor în situații de competiție: „în această 

teorie, se înțelege prin joc o situație în care acționează o mulțime de elemente raționale, numite 

jucători, care, în mod succesiv și independent, într-o ordine și în condiții specificate printr-un 

ansamblu de reguli, aleg câte o decizie dintr-o mulțime anumită de variante posibile. Modul de 

alegere a deciziilor constituie o strategie”
52

. Prin acest antrenament constant și prin dobândirea 

unei discipline solide care asigură o igienă a muncii sale, actorul va reuși să își ducă la bun 

sfârșit cea mai importantă sarcină: transformarea situațiilor scrise de dramaturg în realități 

psihologice obiective, verosimile și universal valabile. Funcția actorului este de a comunica idei 

prin acțiuni scenice, iar acest lucru se petrece prin acțiunea primă: procesul psihologic. Prin 

urmare, rolul pe care îl are de jucat capătă viață și organicitate prin actor. Personajul este creat 

prin procesele psihologice ale actorului, iar aceste procese sunt livrate publicului prin 

intermediul fizicalizării organice rezultate din acțiunile interioare care îl modifică pe actor.  

În urma asumării unui nou mecanism logic de gândire, specific personajului care are 

alte interese, alte scopuri, determinate de cauze și necesități obiective și subiective, care are o 

altă structură individuală, apare potențialul de vulnerabilitate. În esență, cele două fenomene 

sunt strâns legate prin interdependență. Asumarea mecanismului logic de gândire conduce de 

la sine actorul spre exploatarea potențialului de vulnerabilitate, spre dezvăluirea celor mai intime 

senzații. Aceste reacții sunt normale, naturale, umane. Problema stă în ce face omul omenește, 

nu în ce face actorul actoricește
53

.  

Condiția este ca actorul să rămână om și să reușească să îndepărteze greutatea 

sufocantă a blocajelor. Orice blocaj este fatal libertății creatoare, însă frica de a nu greși 

conduce în mare goană actorul spre falsitate. Cum sugera și Viola Spolin, în școala de teatru nu 

mai trebuie să existe nevoia de „aprobare/dezaprobare”. În Teatru nu există corect/greșit. 

Studentul trebuie încurajat să încerce, fiecare aparentă nereușită îl aduce mai aproape de 

esența muncii sale. În arta actorului dacă nu se experimentează necontenit, nimic nu va putea fi 

descoperit și totul rămâne doar la nivelul diletantismului și a făcăturii. 

Inițial, studentul a început acest studiu din plăcere și dezinteres și tocmai de aceea 

necesită seriozitate și îndrumare mentorală întru devenirea lui, nu întru gloria profesorului. 

„Imitând profesionalismul, dar lipsindu-i competența, cunoașterea principiilor, a regulilor și a 

criteriilor specifice, diletantul se va găsi întotdeauna la periferia artei. El e străin de semnificație, 

de rigoare estetică. Unica sa modalitatea de a «tropăi» în curtea artelor, care de altfel constituie 

după cum se știe, și caracteristica de bază a diletantismului, rămâne ecletismul (amestecul de-a 

valma, fără vreun criteriu specific)”
54

. 

În acest punct este important ca studentul-actor să înțeleagă foarte clar diferența între 

Teatru și școala de teatru. Obiectul Teatrului este opera finită, spectacolul. Ceea ce contează 

este ce anume se obține și nu interesează modul în care s-a ajuns la acest rezultat. Obiectul 

artei actorului este omul, în totalitatea sa ireductibilă și comportamentul său dinamic, 

contradictoriu. Astfel, în locul omului individualizat și ireductibil ne-ar interesa atunci, spre 

exemplu, „expresivitatea”, „imaginea”, „rigoarea formală”, acrobatica fizică, „ludicitatea”, 

„spectaculosul”.  Aceste lucruri sunt foarte importante, însă pentru arta Teatrului, nu pentru 

școala de teatru.  O bună școală de teatru nu predă adevărurile generațiilor trecute, ci metode, 

căi, către adevărurile încă nedescoperite ale generației aflate în formare. Școala este și trebuie 

să fie în serviciul omului
55

 și trebuie să aibă puterea de adaptabilitate la noile generații, din ce în 

ce mai diferite, diversificate și dificile de înțeles de mentalitățile vetuste.  
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Tot ceea ce face OMUL-ACTOR sau ACTORUL-OM sau OMUL sau ACTORUL 

dinăuntrul său și cum face aceste lucruri reprezintă consecința nemijlocită a unui mod de a 

gândi. Specificitatea artei actorului nu stă în rostire, ci în substituire și actualizare de personaje 

distincte, precis individualizate comportamental (fizic și psihologic) și ridicate la puterea de a 

semnifica
56

.  

Despre munca de cercetare a domnului Ion Cojar se pot spune foarte multe lucruri, iar 

problemele ridicate de domnia sa provoacă la dialog și sondări profunde în psihologia OMULUI-

ACTOR. Dincolo de toate teoriile și teoretizările, cel mai important este drumul individual, onest 

și neîncetat al fiecărui student. Mentoratul este util și extraordinar de benefic în munca actorului 

cu sine însuși, însă cruntul adevăr este că „fiecare pasăre pe limba ei piere”.  
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Jacques Lecoq.  

Principiile pedagogiei în teatrul fizic 

 

                              Ana VICOVAN –  

studentă Master Pedagogie Teatrală, an I 

 

 

Rezumat: Gestul stă la baza metodelor pedagogice care au inspirat nenumărați discipoli ai 

teatrului fizic. Abordarea lui Jacques Lecoq se sprijină, printre altele, pe arta mimei – 

considerată de  mulți o tradiție rigidă – dar în felul său propriu de a o înțelege. În viziunea sa, 

există o relație profundă, intimă și complexă între ce-ul și cum-ul actoricesc și felul în care vede 

viața de zi cu zi, precum și modalitățile în care oamenii aleg să o trăiască. El îmbină, în munca 

sa, poezia cu mișcarea fizică, punând întotdeauna accentul pe misterul lucrurilor, pe natura 

filozofică a existenței umane. 

 

Cuvinte cheie: teatru fizic, spontaneitate, mimă, gest, intuiție 

 

 

Jacques Lecoq s-a născut la 15 decembrie 1921, la Paris. A devenit faimos datorită 

metodelor sale pedagogice în teatrul fizic și a fost fondatorul școlii internaționale de teatru 

Jacques Lecoq, unde a predat începând cu anul 1956 până în anul morții sale, 1999. Este 

poate cel mai renumit instructor de mișcare și de teatru cu experiență profesională în domeniul 

sportului și al reabilitării sportive.  

În tinerețe, Lecoq a practicat diverse sporturi precum înotul și gimnastica, aceasta din 

urmă captându-i interesul în mod deosebit deoarece, datorită ei, a putut înțelege geometria 

mișcării și vizualiza mișcarea corpului uman în spațiu. Mișcările corpului și diversele ritmuri pe 

care le observa Lecoq în mișcare aveau pentru el un puternic caracter poetic și abstract. 

Într-o epocă în care literatura clasică constituia echivalentul artei teatrale, propunerile lui 

Lecoq vin să adauge un element de joacă și spontaneitate în arta actorului. Gestul stă la baza 

metodelor sale pedagogice care au inspirat nenumărați discipoli ai teatrului fizic. Abordarea sa 

se sprijină, printre altele, pe arta mimei – care și ea se baza pe o tradiție devenită rigidă – dar în 

felul său propriu de a o înțelege. Lecoq le recunoștea meritele celor doi renumiți mimi ai 

secolului XX: Marcel Marceau și Étienne Decroux, dar era de părere că această manifestare 

artistică nu trebuie să fie văzută ca un scop în sine, ci ca un element ajutător pentru 

revitalizarea artei actorului. 

Dacă observăm felul în care Jacques Lecoq vorbește despre teatru și arta actorului, ne 

dăm seama că, în viziunea sa, există o relație profundă, intimă și complexă între ce-ul și cum-ul 

actoricesc și felul în care vede viața de zi cu zi și modalitățile în care oamenii aleg să o trăiască. 

El îmbină, în munca sa, poezia cu mișcarea fizică, punând întotdeauna accentul pe misterul 

lucrurilor, pe natura filozofică a existenței umane. 

Lecoq se considera a fi, în primul rând, un profesor. El punea cel mai mare preț pe 

deschiderea și adaptarea fiecărui individ la propriile sale resorturi și instrumente, atât interioare 

cât și exterioare sau fizice și refuza categoric să le propună studenților săi o metodă fixă, un 

sistem închis, rigid, care nu se putea adapta la schimbarea continuă a timpului și spațiului în 

care se află. Din acest tip de deschidere rezultă însăși energia jucăușă atât de necesară acestui 

gen de abordare pedagogică care împreunează cumva conceptul pemanenței cu cel al mișcării. 
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În cartea O poetică a artei actorului, Ion Cojar observă faptul că, în pedagogia actuală a 

artei actorului, s-au format două direcții. Acestea pot fi, în concepția sa, la fel de nocive pentru 

studentul actor: „Prima fragmentează fenomenul unitar și complex al actului creator reducându-l 

la o mecanică a părților componente ale organismului uman, asupra cărora se poate acționa 

prin voință (mișcare, vorbire, gest, atitudine). A doua – refuzul oricărei metode, refuz motivat de 

convingerea că: arta este obiectul intangibil al unui cult înalt și că orice efort de cunoaștere 

este o inutilă profanare a tainelor sacramentului”
57

.  

Refuzul lui Lecoq de a-și fixa metoda nu face parte din nici una dintre cele două direcții 

menționate mai sus, deși ar putea părea că se subordonează, într-un fel, celei de-a doua 

mentalități. El susținea faptul că fiecare om trebuie să acționeze după regulile dictate de 

propriile sale mecanisme și că întotdeauna trebuie să se adapteze la momentul în care se află. 

Chiar dacă o tehnică poate fi aplicată de mai multe ori, el nu era de acord cu fixarea unei 

metode în așa fel încât ea să nu mai fie susceptibilă modificărilor care pot deveni necesare pe 

parcurs. Iar acest mod de a privi lucrurile este, în opinia mea, metoda lui Lecoq, care se pare că 

iubea paradoxurile. Refuzul său de a standardiza o metodologie stătea la baza tacticii sale 

pedagogice. 

Într-un interviu cu Jean Perret, Jacques Lecoq detaliază momentul în care a decis că 

cea mai potrivită direcție pentru a-și dezvolta metoda este de a descoperi singur o tehnică 

compatibilă cu principiile sale, pe care să o poată pune în practică cu studenții săi. „Văzusem o 

demonstrație de-a sa la Salle Iéna. Stăteam în primul rând și am fost șocat de stilul său 

mecanic de a se mișca și de respirația sa forțată, care avea un sunet metalic, ca un fierăstrău. 

Am decis că nu voi putea niciodată să fac parte din stilul ăsta de mimă și că ar fi mai bine să-mi 

găsesc singur o tehnică personalizată”
58

. 

Lecoq era fascinat de mișcarea naturală, iar Decroix era împotriva a tot ceea ce putea fi 

definit ca natural. Consider acest moment în evoluția lui Lecoq, atât ca artist cât și ca pedagog, 

esențial din două motive fundamentale.   

În primul rând, pentru a duce o viață în acord cu propria noastră ființă umană, intuiția 

trebuie să fie întotdeauna situată pe primul loc. Acest lucru este valabil în orice domeniu de 

activitate, iar pentru a-ți urma intuiția, este necesar un proces detaliat și asumat de auto-

cunoaștere – proces fără de care actorul nu se poate folosi de instrumentul său creator;  

În al doilea rând, un pedagog eficient își învață studenții să învețe. Astfel, ei pot rămâne 

deschiși la căutarea soluțiilor care să le permită să se adapteze întotdeauna scopului urmărit, 

nu să urmeze orbește anumite indicații mai mult sau mai puțin contextuale, venite din afară. 

Simon Murray face o analiză a metodei pedagogice a lui Lecoq bazându-se pe două 

întrebări cheie: ce anume preda Lecoq? și cum o făcea? Din această analiză putem observa 

cum răspunsul la cele două întrebări se bazează, în primul rând, pe concepțiile acestuia despre 

viață, teatru și actorie. 

Adresându-se studenților săi, Lecoq nu punea mare preț pe autoritatea sa ca profesor, 

ci pe funcția pe care o avea de îndeplinit: aceea de a determina învățăcelul să-și descopere 

modalitățile specifice de a acționa. „Eu sunt un nimeni. Sunt un punct neutru prin care voi 

trebuie să treceți ca să vă puteți articula mai bine vocea teatrală. Scopul meu aici este doar 

acela de a plasa obstacole în calea voastră, pentru ca voi să puteți descoperi modalitățile 

voastre de a le depăși”
59

. 

Era ferm convins că imitația nu duce la o descoperire autentică și își încuraja 

întotdeauna studenții să-și dezvolte propriul stil artistic în loc de a-și imita profesorul. Motto-ul 
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pe care îl întrebuința cel mai des era: Nu fă ca mine. Fă ca tine. De asemenea, încerca 

întotdeauna să elimine statusul său de maestru atotștiutor pe care majoritatea studenților săi i-l 

atribuiau. Unul dintre studenții săi, Andy Crook, își amintește felul de a fi al profesorului său: 

„Părea că știe și că vede tot. Aveam o relație mentor-discipol și eu nu văd absolut nimic în 

neregulă cu asta. Ne spunea întotdeauna să gândim singuri, să nu ne subestimăm. Asta îl 

enerva cel mai tare. Cei mai buni mentori îți oferă întrebări fără să-ți dea și răspunsurile. Un 

mentor adevărat îți ridică mereu mingea la fileu. Exact asta făcea Jacques Lecoq”
60

. 

Analizând mentalitatea lui Lecoq, atât ca profesor, dar și ca regizor și actor, putem 

desprinde următoarele idei recurente în baza cărora se structurează abordarea sa artistică: 

 Actorul nu este un interpret, el este un creator. 

 Rolul de regizor este complet diferit de cel de profesor. Acest principiu didactic este cel 

care îl separă pe Lecoq de toți ceilalți mari teoreticieni ai teatrului modern, cum ar fi 

Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Copeau sau Barba.  

 Niciodată nu se discută despre text. Analiza unui text trebuie să te facă să-i înțelegi 

dinamica internă, cum funcționează el. Rezultatul final nu este important, ceea ce contează 

este examinarea în profunzime a problematicii textului studiat. „În metoda noastră, ne 

apropiem de text prin corp. Niciodată nu stăm să discutăm... Metoda mea de predare se 

ferește de orice interpretare, concentrându-se pe respectul constant pentru dinamica 

internă a textului, evitând citirea lui a priori”
61

. 

 Spre deosebire de workshop-urile superficiale, care au devenit atât de răspândite în 

peisajul artistic european, școala lui Lecoq este un mediu în care se experimentează cu 

creativitatea rezultată din tensiuni, crize, conflicte interioare profunde.  

 Căutarea adevărului se face uneori prin via negativa, un termen folosit pentru prima oară 

de Grotowski, care implică eliminarea alegerilor nepotrivite ale studentului prin simpla 

negare a acestora, fără a oferi alte comentarii. Este apoi datoria studentului de a propune 

variante noi, până când una dintre ele primește o formă de validare. Deși Lecoq nu 

folosește niciodată termenul în sine pentru a-și descrie propria abordare pedagogică și se 

pare că nu a fost inspirat de Grotowski în mod direct. Deși studenții mai puțin rezilienți nu 

fac față foarte bine acestei abordări, tehnica era folosită de Lecoq pentru a spori senzația 

de urgență și de a ghida studentul către soluția considerată cea mai potrivită. 

 Fundația care stă la baza abordării lui Lecoq este improvizația deoarece, în viziunea sa, 

aceasta are cel mai mare potențial creator, îngăduind studentului să vină cu propuneri 

proprii și să creeze într-un mod inspirat. 

 Totul se mișcă. Ceea ce stă pe loc e mort. Nimic nu se oprește niciodată. Suntem într-o 

continuă transformare. 

Încă de când interesele lui Lecoq au început să migreze de la sport spre teatru, ceea ce 

i-a atras atenția în mod special au fost abordările jucăușe ale artei spectacolului: masca, 

acrobația și tot ceea ce punea accent pe corpul omenesc. Din această cauză, munca lui Lecoq 

este strâns legată de spectacolul cu măști și pantomimă.  

Lecoq avea o deosebită stimă pentru arta mimei. Cei mai renumiți mimi ai secolului XX 

fiind Étienne Decroux și Marcel Marceau, aceștia au reprezentat o inspirație pentru Lecoq, cu 

toate că nu era de acord cu abordarea mimei clasice. 

Diferența dintre mimă și pantomimă constă în faptul că, deși ambelor le lipsește 

cuvântul rostit, mima înfățișează un singur artist care poate folosi obiecte imaginare sau propriul 

corp pentru a exprima o idee, iar de multe ori aceasta poate depăși limitele realului. Pantomima, 
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în schimb, este bazată pe realitate, pe înfățișarea unei acțiuni concrete care poate fi dramatică 

sau comică. Ea poate fi făcută de o singură persoană sau de un grup, iar scopul său principal 

nu este acela de a arăta neapărat o tematică anume, ci acțiuni recognoscibile. Cu toate 

acestea, școala franceză folosește cei doi termeni ca sinonime. 

„Corpul știe lucruri pe care noi nu le cunoaștem încă. Dar nu trebuie să vorbim prea 

repede. Din această cauză începem cu liniște, pentru a înțelege mai bine ce să spunem mai 

apoi. Este esențial să recuperăm liniștea care determină discursul”
62

. 

Acest citat poate fi privit ca fiind esența principiilor pedagogice ale lui Lecoq și un 

rezumat al muncii sale de o viață, având în vedere că au fost rostite chiar în anul morții sale, 

1999. Din scrierile lui Lecoq putem observa o multitudine de idei, aparent paradoxale, dar care 

reamintesc întotdeauna faptul că ființa umană este plină de contradicții de acest gen. Cu 

precădere în arta actorului, se vorbește despre dualitate și paradox ca elemente nelipsite 

procesului de creație. De exemplu: Cine este actorul de pe scenă? Mai este el în timp ce este 

personajul, este doar una dintre cele două persoane, nici una, sau ambele în același timp?  

În abordarea lui Lecoq, se pare că răspunsul la aceste întrebări trebuia să țină cont de 

multiple variabile. Din această cauză este foarte importantă pornirea din momentul prezent, cu 

alte cuvinte, aici și acum. Acesta este de asemenea motivul pentru care principiile lui Lecoq par 

a fi paradoxale uneori. Dacă într-una din zile avea o părere, iar apoi o alta, era pentru că ceva 

se schimba. Lumea nu se poate opri sau repeta niciodată, sau după cum spunea profesorul Ion 

Cojar, în cartea sa O poetică a artei actorului: „Creația autentică e unică, indivizibilă și 

irepetabilă. Orice reluare e altfel, dar tot într-un fel unic”
63

. 

Când Lecoq vorbește despre legile universale ale teatrului, acesta ține cont, pe de-o 

parte, de tradițiile și convențiile istorice pe care se bazează învățăturile sale și, pe de altă parte, 

de credința în imposibilitatea abordării muncii fizice în teatru fără un set de principii pe care să 

se poată construi practica artistică, precum și o metodă de a analiza și a evalua această 

practică. 

Deși în prezent se consideră că Lecoq, prin școala lui, a adus o contribuție majoră 

răspândirii conceptului de teatru fizic, este important să ținem cont de faptul că a fost considerat 

aproape întreaga sa viață un fel de intrus în lumea teatrului, care nu se putea adapta regulilor. 

Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că Lecoq a avut o influență majoră asupra celor mai 

interesante proiecte teatrale originale ale ultimelor decenii, precum și asupra educației artistice 

a mișcării în teatru.  
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Playback Emotions. Atelier practic64  

 

                              Carmen GÂLCĂ –  

absolventă Master Pedagogie Teatrală  

 

 

Rezumat: Articolul se numeşte Playback Emotions pentru că descrie metodologia de lucru pe 

care am folosit-o cu un grup de adolescenți, în care am inserat tehnici din teatrul playback. 

Teatrul playback sprijină activismul social prin integrarea membrilor publicului, oferindu-le un rol 

în spectacol și împuternicindu-i cu puterea de a „dicta” povestea care urmează să fie 

repezentată pe scenă prin împărtăşirea de valori și experiențe bazate pe o întâmplare reală. 

Această postură oferindu-le posibilitatea să se cerceteze și să-i sprijine pe alții prin poveste. 

Teatrul Playback presupune o inversare a rolurilor în care artiștii interpreți sau executanți devin 

membri ai publicului și membri ai publicului devin artiști interpreți sau executanți; oferă un limbaj 

metaforic în care prestaţia artistică „răspunde” la povestea unei singure persoane și necesită o 

metodă performativă diferită din partea artiştilor. 

 

Cuvinte cheie: experiment, teatru, tineret, joc, pedagogie teatrală 

 

 

 1. Originile şi organizarea teatrului playback 

Teatrul playback
65

 a fost înfiinţat acum 20 de ani în S.U.A. Acesta extrage povești deja 

exsistente din rândul comunităţii de oameni şi le aduce pe scenă. Fondatorii acestei forme de 

teatru sunt Johnatan Fox şi Jo Salas. Jonathon Fox spunea „cred în teatrul imediat. Cred într-un 

teatru care ar putea avea loc pretutindeni. Cred în teatru pentru oricine și pentru toată lumea”. 

Această pasiune a fost sursa teatrului Playback. 

Teatrul Playback este o formă interactivă de teatru de improvizaţie, în care membrii 

publicului spun poveşti din viața lor și îi urmăresc pe actori cum le interpretează. Acesta s-a 

răspândit pe tot globul, iar companiile Playback există acum pe șase continente. Teatrul 

Playback este folosit într-o serie de contexte, inclusiv spectacole publice, arte comunitare, 

dialog social, consolidarea păcii, rezolvarea conflictelor, educația, managementul schimbărilor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Structura de teatru playback 
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Aceasta este structura esențială pentru performanța spectacolului de teatru Playback. 

Fiecare companie poate avea câteva caracteristici suplimentare, de exemplu: un „copac” de 

pânză în colțul din dreapta, o selecție de pânză colorată, drapată pe o șină sau scară, care 

poate fi folosită în acțiune. 

Nu există scenariu, dar există un ritm și o succesiune la performanța unui spectacol 

Playback. Dirijorul este gazda și facilitatorul procesului. El discută cu audienţa şi cere detalii 

despre evenimentele povestite, dacă este cazul. După o perioadă de introducere și încălzire, 

cineva se va oferi voluntar să spună o poveste. Ca exerciţii de încălzire sau de pregătire a sălii 

pentru ceea ce urmează, grupul poate să pregătească un scurt moment de improvizaţie sau 

poate să improvizeze pe baza unor cuvinte adunate din public. Spre exemplu, dirijorul va 

întreba cum le-a fost dimineaţa etc.? Ar putea fi un moment scurt sau un eveniment mai lung. 

Ele pot fi povești din trecut, prezente sau viitoare. Ar putea fi un moment foarte special sau ceva 

ce se întâmplă în fiecare zi. În timpul unui spectacol, poate 3, 4 sau 5 persoane vor veni să 

povestească o poveste în acest fel. 

Această persoană, care este numită Povestitor, va trece de la zona de audiență la 

scaunul povestitorului. Povestea se spune din acest loc cu sprijinul dirijorului. În timpul 

interviului, povestitorul alege actori pentru a juca roluri în poveste. Pe măsură ce actorii sunt 

aleși, stau până când se termină de spus povestea, apoi dirijorul dă comanda de începere a 

reprezentaţiei. 

Ar putea exista muzică pentru atmosferă, în concordanţă cu ritmul şi starea poveştii; 

actorii pot folosi casetele sau scaunele pentru a defini spațiul. În timpul reprezentaţiei, actorii și 

muzicianul vor improviza spontan o reinterpretare a povestirii și acest lucru se poate întâmpla în 

diferite forme artistice. Fie ca pe o scenă naturalistă, fie prin mișcare sau sunet abstract, fie ca 

un dans sau cu marionete și cântece (sau o combinație a acestor forme), artiștii încearcă să 

surprindă și să prezinte esența și inima poveştii. 

La sfârșitul actului, actorii îl privesc în ochi pe povestitor, ca formă de recunoștinţă 

pentru povestea împărtăşită cu ei. Apoi, există o închidere cu povestitorul – o oportunitate de a 

spune ceva mai mult, dacă s-a simţit atins de poveste. Uneori nu mai trebuie spus nimic sau 

poate câteva cuvinte, uneori povestitorului i se oferă şansa de a corecta sau transforma scena. 

Iar actorii vor relua în consecință. Conducătorul îi mulțumește povestitorului care se întoarce la 

locul lui. Apoi, o altă persoană este invitată să spună următoarea poveste și așa mai departe. 

„În Playback Theatre, poveștile ies din tăcere; în loc de un text emis de un expert, textul vine de 

la comunitate; nimeni nu este privilegiat mai presus de altcineva; prețuim să ascultăm; și ne 

prețuim dialogul profund care provine dintr-un astfel de schimb empatic. Astfel, Teatrul de 

redare devine o altă abordare a învățării valorilor Quaker (pacea, egalitatea, integritatea, 

comunitatea şi recunoștința)”
66

, observă Jonathan Fox într-un interviu intitulat “The Incredible 

Misters Fox”, în anul 2012. 

 

2. Teatrul Playback aplicat în fenomenul de bullying şcolar 

Bullying reprezintă un comportament ostil/de excludere şi luare în derâdere a cuiva, de 

umilire. 

 

 

 

                                                             
66

 Timothy J. Reagan, „The Incredible Misters Fox”, Friends Journal, 2012, https://www.friendsjournal.org/the-incredible-

misters-fox/, accesat pe 01.06.2019.  
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2.1 Probleme vechi, inițiative noi 

Problema agresiunii școlare este departe de a fi nouă. Mulți adulți au amintiri intense 

din urmă experiențelor în care au fost agresaţi sau în care au fost simpli martori la agresiuni în 

copilărie, iar amintirile pot rămâne crude și dureroase pe tot parcursul vieții. Fenomenul de 

bullying este foarte des întâlnit şi în România, pe coridoarele şcolii, în clase, la diferite activităţi, 

pe stradă etc. 

Am ales să folosesc această formă de teatru Playback în încercarea de a combate sau 

măcar în speranţa de a oferi metode noi de percepţie şi contexte în care să se discute despre  

aceste cazuri. Eu însumi fiind victimă a bullyingului şcolar. Dincolo de amintirea umilinţei şi 

etichetelor care îmi erau adresate, cel mai mult ţin minte că mă afecta senzaţia că nimeni nu mă 

aude, sau că nimeni nu mă înţelege. De cele mai multe ori, profesorii şi poate chiar părinţii mă 

acuzau pe mine că nu ştiu să reacţionez la acest comportament, că sunt prea sensibilă.  

Acum realizez că aşa este, nu ştiam cum, nu îmi arătase nimeni, pentru că bullyingul nu 

era perceput ca un fenomen prezent în mediul școlar, aşa că problema mea nu exista pentru ei. 

Profesorii vorbeau cu părinţii copiilor agresori între patru ochi, aşa că nici măcar mama mea nu 

era complet informată despre ce se întâmpla. 

În acele vremuri și până relativ recent, agresiunea școlară a fost acceptată, chiar și 

indusă de adulți, justificată ca un comportament obișnuit, o parte inevitabilă a creșterii. Acum, în 

sfârșit, profesorii, părinții, membrii comunității și cercetătorii încearcă să facă ceva. Nu mai 

ridicăm din umeri și nu ne mai prefacem că daunele sunt nesemnificative, că o să se împace ei. 

În ultimii 20 sau 30 de ani a existat o tendință deliberată și în creștere pentru a afla ce se 

întâmplă atunci când copiii se tratează reciproc cu cruzime și cum să o oprească. Șocul școlar 

este o problemă profundă fără soluții ușoare: în ciuda acestor decenii de atenție și îngrijorare, 

pare să se înrăutățească, cu dezvoltarea de noi arme pentru agresori (umilirea publică pe 

internet, violenţa fizică extremă) și cu cazuri unde tinerii au fost agresaţi fizic şi psihic şi aduşi în 

pragul sinuciderii. 

Recent m-am întâlnit cu fenomenul de bullying dintr-o poziţie diferită, din postura de 

profesor de educaţie prin jocuri teatrale. Nu mai eram eu victima acestei agresiuni şcolare, ci 

eram cea care trebuia să împartă dreptatea, profesoara la care copiii veneau să se confeseze. 

Nu îţi rămân multe de făcut în aceste situaţii, deoarece aceste agresiuni nu se întâmplă în 

prezenţa ta şi îţi este foarte greu să analizezi o situaţie la care nu ai fost prezentă. Am încercat 

să fac mai multe jocuri de echipă în care fiecare să îşi aducă aportul, şi am evidenţiat 

importanţa fiecărei idei primite pentru rezolvarea jocurilor. Situaţia părea să se îmbunătăţească 

pe termen scurt, iar apoi conflictele porneau din nou.  

Ca om de teatru am căutat ca intervenţia mea să nu fie una justiţiară, ci una artistică. 

Mi-am dorit să îi ajut să se exprime liber, ca fiecare să vadă ce repercusiuni au comportamentul, 

limbajul şi acţiunile lor asupra celorlalţi. Teatrul playback redă poveștile personale ale oamenilor 

pe baza amintirilor lor despre experiențe comune. Nu există situaţie care să se întâmple unui 

singur individ fără să influențeze dezvoltarea şi vieţile celor din jur. În consecință, acțiunile altora 

influențează dezvoltarea ta. Pentru ca un copil să funcționeze pozitiv ca adult, trebuie să existe 

un mediu interactiv care să permită ca poveştile comunităţii din care face parte să includă şi 

povestea copilului.  

De la toţi acei oameni care au fost implicați în aceeași situație, putem să tragem de la ei 

versiuni diferite ale poveştii. Nu numai pentru că povestea a fost spusă dintr-un alt punct de 

vedere, ci faptul că facem alegeri inconștiente de lucruri pe care trebuie să ni le amintim și pe 

care nu trebuie să ni le amintim. Un eveniment din viață nu poate fi reprodus niciodată. Prin 

urmare, atunci când redăm povestea cuiva, nu este o încercare de a reconstitui ceea ce s-a 

întâmplat, ci o reflectare a ceea ce s-a întâmplat în funcție de memoria cititorului. Printr-o astfel 
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de reflecție, o amintire este revizuită și poate sau nu poate fi ajustată în memoria acelei 

persoane. 

Teatrul de redare joacă rolul de arhivă vie a vieții personale. Publicul care s-a adunat să 

spună și să mărturisească a fost acolo să creeze o documentație despre o anumită temă a 

vieții, bazată pe amintiri individuale. Cu toate acestea, memoria noastră este fluidă și se 

schimbă odată cu trecerea zilelor. 

Am ales să preiau metode din Playback Theatre pentru ca această formă de teatru era 

formula pe care o căutam. Aceasta permite elevilor să povestească, să se elibereze de 

frustrările lor şi le permite şi agresorilor să fie martori la frământările pe care aceştia le au în 

urma situaţiilor la care au fost expuşi. De asemenea, le permite actorilor să redea aceste 

poveşti într-o manieră neconvenţională şi creativă, demonstrând elevilor că scena de teatru 

playback este un spaţiu sigur unde ei se pot face auziţi în faţa colegilor şi a profesorilor lor. 

 

2.2 Plan de lucru 

Am început să lucrez cu un grup de 6 elevi de liceu și am ales ca ei să fie de la liceul de 

artă, deoarece timpul nu îmi permitea să trec prin toate etapele de obişnuire cu expunerea la 

public şi cu toate etapele învăţării improvizaţiei. Rezultatele trebuiau obligatoriu arătate unui 

public, pentru a fi evaluate de comisia pentru disertaţie, acest atelier fiind subiectul lucrării de 

față. 

M-am gândit că nimeni nu ar putea să redea poveştile unor adolescenţi mai bine decât 

alţi adolescenţi, aşa că am preferat să fac un atelier care să li se adreseze în exclusivitate. De 

asemenea, lucrul cu adolescenţii m-a ajutat pentru înţelegerea mai aprofundată a cunoştinţelor 

teoretice despre această etapă de vârstă şi pentru o mai bună înţelegere a modului în care se 

poate lucra cu această grupă de vârstă.  

Învăţarea procesului de redarea a poveştilor prin Playback Theatre a durat două 

săptămâni, a câte două ore de repetiţie pe zi, fără weekend-uri. În funcţie de problematicile 

apărute în lucru, am modificat structura de playback în avantajul nostru, fără să neglijăm scopul 

final.  

Am început prin a lucra cu instrumentele muzicale, prin adaptarea sunetelor redate de 

ele la mişcarea corpului sau la acţiunea care se întâmpla pe scenă. Jocul cu personajele 

îmbrăcate în sunet a ajutat enorm la înţelegerea importanţei sunetului în acest tip de teatru. 

Fiecare elev a primit un bileţel pe care era scris un cuvânt (rege, balerină etc.) iar el trebuia să 

redea doar atitudinea pe care el o credea potrivită pentru acel personaj, restul erau preocupaţi 

să îi însoţească cu sunete, paşi, gesturi, mişcări ale mâinilor, pauze de mişcare etc. La finalul 

exerciţiului ne-am dat seama cum comportamentul lui era cu atât mai credibil şi mai natural cu 

cât sunetele noastre erau mai armonioase şi mai concentrate. De asemenea, cel care interpreta 

personajul a realizat că nici el nu trebuie să facă mişcări prea bruşte, pentru a permite colegilor 

lui să aibă timp să perceapă ceea ce el urmează să facă. 

Apoi am preferat să lucreze în grupuri de câte patru, iar la muzică să stea câte două 

persoane, pentru a putea să redăm o gamă mai largă de sunete, aceasta ajutând actorii şi în 

redarea atmosferei poveştilor.  

Învăţarea s-a făcut etapizat, începând cu exerciţii de improvizaţie de grup, ca de 

exemplu jocul Fabrica, care presupune construirea unui obiect imaginar. Elevii se comportă ca 

şi cum ar fi mecanisme ale aceleiaşi fabrici, care au ca produs finit obiectul X. Scopul jocului 

este preluarea propunerii partenerului, integrarea propunerii tale ca piesă din acel mecanism şi 

fizicalizarea ei.  

În proiectul nostru, scopul a fost acela de sporire a atenţiei la propunerea partenerului, 

înainte de a intra cu o propunere. Aştept şi decodez propunerile deja existente în scenă şi 
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analizez unde se poate adăuga propunerea mea, sau necesitatea propunerii mele în scopul 

obţinerii produsului finit. 

Un alt element de care a trebuit să ţin cont a fost redarea locului şi timpului în care se 

petrece acţiunea, deoarece am anticipat că foarte multe poveşti vor avea locul şi timpul bine 

stabilite, şi că acestea, de foarte multe ori, sunt elemente importante. Pentru redarea locului am 

apelat la un exerciţiu de improvizaţie destul de uşor prin care elevii descriau un loc fără cuvinte, 

ci doar printr-o acţiune simplă, iar noi ceilalţi trebuia să ghicim locul. Desigur acestea sunt doar 

câteva din jocurile şi exerciţiile pe care le-am lucrat în această perioadă de două săptămâni. Ne 

începeam dimineţile cu o încălzire fizică şi vocală, apoi ne antrenam prin exerciţii de 

spontaneitate şi atenţie la partener. 

După ce m-am preocupat de buna funcţionare a mecanismului de preluare-prelucrare-

propunere şi de elementul spațio-temporal, am început să caut metode prin care să redăm 

cuvinte simple ca: dimineaţă, foame, ceas, teme etc. Am căutat metode cât mai 

neconvenţionale de sugerare a acestor cuvinte, nepunând accent decât pe claritatea acelei idei. 

Explicarea componentei tehnice a teatrului playback a fost următorul pas făcut în atelierul 

nostru. Am citit despre originile acestui tip de teatru, despre tehnici, cauzele şi utilitatea socială 

pentru care este atât de răspândit global. Explicarea formelor fixe de redarea a poveştilor din 

care am ales forma statuilor fluide pentru redarea poveştilor noastre. 

Următoarea etapă presupunea povești mai elaborate, aşa că am chemat prieteni să ne 

povestească diferite întâmplări, în fiecare zi alegând o altă temă. În a doua săptămână de lucru 

am început să aduc în discuţie termenul de bullying şi să discut mai mult despre ce înseamnă şi 

cum se manifestă el în jurul nostru. I-am rugat să îmi povestească ei câteva experienţe 

personale în care s-au simţit agresați de către colegi, prieteni sau profesori etc. 

Lucrând pe tematici diferite, copiii au putut să experimenteze poziţii diferite în cadrul 

poveştilor, lucru care i-a ajuta pe ei personal să înţeleagă perspectivele diferite din care poate fi 

privită o poveste. În urma primelor încercări am realizat că elevii picau în capcana cuvintelor şi 

se foloseau de redarea poveştilor prin cuvânt şi nu prin gest sau acţiune – care este un element 

mai puternic. Am încercat să minimalizez volumul de cuvinte pe care aceştia îl foloseau şi m-am 

folosit de obligoul folosirii exclusive a expresiei corporale şi a interjecțiilor. 

Situaţia a început să se îmbunătăţescă vizibil şi propunerile lor să devină din ce în ce 

mai solide şi bine plasate. De asemenea, acest tip de exerciţiu are nevoie de timp pentru ca 

actorii/executanţii să aibă posibilitatea să experimenteze şi să îşi dea seama care este 

propunerea care deserveşte cel mai bine poveştii. 

Acest atelier de alarmare şi învăţare despre situaţiile de bullying a fost provocator atât 

pentru elevii care au fost interpreţii poveştilor, cât şi pentru mine. Ca interpret de teatru playback 

trebuie să ai toţi senzorii tăi interiori activi, o bună putere de ascultare, atenţie, spontaneitate şi 

bune intenţii. Din postura de profesor, acest lucru a fost provocator, deoarece explicarea unor 

concepte actoriceşti, destul de dificile, unor elevi nu a fost treabă uşoară, plus întâlnirea şi 

asimilarea unui concept nou de lucru m-a provocat şi pe mine să lucrez la capacitate maximă. 

Un element pe care nu l-am prevăzut a fost impactul pe care poveştile l-au avut pentru 

elevii care interpretau poveştile. Aceştia au rămas profund impresionaţi de situaţiile pe care le-

au întâlnit şi a fost o lecţie pentru ei înşişi şi despre generaţia din care ei fac parte. După 

această experienţă au decis că nu vor mai fi pasivi atunci când un alt elev se va confrunta cu o 

situaţie de bullying. 

În concluzie, consider că cea mai bună metodă prin care un profesor poate să îi facă pe 

elevi să înţeleagă o problemă/situaţie este teatrul, deoarece datorită elementului practic al 

acestuia, elevii sunt împinşi să acţioneze, iar acţiunea este un prim pas spre înţelegere.  



32 

Pasivitatea este o boală care trebuie eliminată din comunitate, iar exersarea 

aptitudinilor noastre umane, fie ele şi în cadrul unui exerciţiu pur imaginativ, sunt preambulul 

către o lume mai bună. Jocul teatral oferă o lume a tuturor posibilităţilor, atent supravegheată de 

profesorul de educaţie prin jocuri teatrale. Toate elementele care ţin de umanitate sunt 

încurajate. Grija faţă de partener, contactul vizual, memoria, spontaneitatea, lucrul în echipă, 

egalitatea, posibilitatea exprimării ideilor şi punerea lor în practică etc. 

Toate acestea vin din dorinţa de schimbare, aceasta este dorința de a fi artist, nu 

dorința de a critica lumea şi arta, ci din dorinţa de a face o schimbare, de a pune ceva mai bun 

în loc. Lupta de pe parcursul procesului creează la fel de mult impact, iar satisfacția și 

cunoașterea nou dobândite ne vor ajuta să ne atingem scopul final – acela de a deveni cine 

vrem şi simţim noi cu adevărat că suntem, neîngrădiţi de barierele şi constrângerile sociale. 

Părăsirea poziţiei de spectator pasiv atunci când vine vorba de abuzul şcolar şi o mai 

mare implicare în viaţa comunităţii, sunt elemente care pot fi câştigate cu ajutorul educaţiei prin 

teatru. Consider că şansa acestei generaţii constă în predarea multisenzorială. Educaţia prin 

jocuri teatrale este un element de viitor deoarece foloseşte toate experiențele senzoriale, 

vizuale, auditive, kinestezice, orale și olfactive. 
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Jocul teatral  

în tratarea comportamentului agresiv în școli67 

 

                              Daiana MARINESCU –  

absolventă Master Art-Terapie 

 

 

Rezumat: Din toate timpurile copiii au fost agresați în familie, relații de prietenie și, mai ales, în 

școli. Acestea reprezintă contexte în care orice copil ar trebui să se simtă în siguranță, pentru 

că în aceste perioade, încă de la vârstele fragede, se definesc ca personalități. Fenomenul ia 

amploare odată cu trecerea timpului și primește denumirea generică de bullying. Acest act de 

agresiune se poate transforma de cele mai multe ori în violență fizică și poate duce la episoade 

grave de depresie, ajunse chiar la suicid. Cele mai întâlnite forme fiind agresiuni fizice sau de 

limbaj, etichete răutăcioase și izolare. Conștientă fiind de cât de importantă a fost, este și va fi 

actoria în viața mea, îndrăznesc să spun că este păcat ca acest tip de activitate să fie limitată la 

stadiul de desfășurare artistică. Propun conștientizarea, poate chiar combaterea și eradicarea 

comportamentului de bullying, prin folosirea jocurilor teatrale și tehnicilor pe care mi le-am 

însușit în urma masterului de art-terapie. Cred cu determinare în puterea actoriei și a jocurilor 

teatrale în dezvoltarea și schimbarea în mai bine a umanității.  

 

Cuvinte cheie: bullying, jocuri teatrale, actorie, psihodramă, art-terapie 

 

 

Aportul pe care îl aduc arta și jocurile teatrale în ameliorarea fenomenului de bullying 

atât în viața reală cât și în cea virtuală este remarcabil. Având în vedere că atât copiii, cât și 

adulții se confruntă cu această problemă care capătă anvergură din ce în ce mai mare, în toate 

relațiile interumane, tema acestei lucrări este determinată de expunerea unui studiu de caz care 

are ca scop conștientizarea și înlăturarea parțială sau completă a fenomenului din viețile copiilor 

care trăiesc în același mediu. De asemenea, se aduce la cunoștință și faptul că efectele 

comportamentului ostil și „luare în derâdere”, în special din școlile primare, atunci când copilul 

este în plină dezvoltare, sunt devastatoare. Copilul este afectat negativ și în viața de adult. Am 

ales această temă deoarece tind să cred faptul că acest fenomen poate fi redus, sau chiar oprit, 

prin joc. Am ales un grup de copii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, care sunt pe de o parte 

agresori, pe de altă parte, agresați la școală. Din punctul meu de vedere, acest fenomen trebuie 

să se oprească din timp pentru o mai bună dezvoltare a viitorilor adulți, deci pentru o societate 

care tinde spre evoluție.  

  

Introducere în Bullying 

Bullying-ul reprezintă „un comportament agresiv, repetat, caracterizat printr-un 

dezechilibru de putere și intenția de a vătăma, victimele resimțind amenințare și lipsă de 

putere.Constă în utilizarea comportamentului agresiv sub forma amenințării, intimidării, 

abuzului, forței fizice, coerciției, provocând, vătămând și lezând victima”
68

. 

                                                             
67

 Fragment din lucrarea de disertație Daiana Marinescu, Jocurile teatrale în combaterea fenomenului de Bullying, 

coordonator conf. univ. dr. Camelia Popa, susținută în iunie 2019.  
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De câțiva ani fenomenul de bullying își face apariția în rândul copiilor, cu precădere în 

grupuri de studiu, adică în școală. Primul studiu național făcut de Organizația Salvați Copiii cu 

privire la bullying-ul din școli arată că 1 din 4 elevi suferă și este umilit de către colegi. 

Comportamentele specifice bullying-ului sunt prezente atât la nivel mental, cât și fizic.  

Din punct de vedere mental, excluderea din grup, răspândirea zvonurilor cu caracter 

denigrator, distrugerea bunurilor personale sau izolarea socială, sunt acțiuni care pot duce la 

stări de anxietate inițial, ca mai apoi comportamentul psihopatologic să se modifice rapid. 

Vorbim de altfel și de amenințări cu violența fizică, pentru ca mai apoi, aceste avertismente să 

se transforme în fapte reale. 

Studiul confirmă că: 

 2 din 10 copii au recunoscut că au fost frecvent excluși din grupuri,  

 3 din 10 au exclus alți colegi,  

 România se clasează pe locul 3 în Europa în clasamentul celor 42 de țări în 

care a fost înregistrat fenomenul,  

 aproximativ 400.000 de elevi au fost amenințați cu bătaia,  

 84% dintre copii au fost martori la situațiile în care un copil a fost amenințat de 

către un alt coleg,  

 80 % confirmă faptul că un copil a fost umilit de către un alt copil,  

 78% au asistat la situații în care un coleg era îmbrâncit de alți copii
69

. 

Țintele predilecte ale comportamentului de bullying sunt în special copiii cu probleme 

locomotorii sau cei care se află într-o situație delicată, cu dizabilități, cei care au performanțe la 

nivelul clasei, dar și cei care au un comportament timid. De asemenea, statutul de nou venit în 

grup sau etnia cresc riscul de a fi țintă directă a bullying-ului
70

. O altă situație în care bullying-ul 

își face simțită prezența este chiar între frați, iar de cele mai multe ori părinții pun pe seama 

faptului că „așa sunt frații”, sau „sunt baieți, e normal să se bată sau să se jignească, nu am ce 

să le fac”. Problema este că sunt atât de multe cazuri, încât pare să fie ceva frecvent și se 

neagă ideea bullying-ului în favoarea comportamentului normal.   

Bullying-ul este un termen descoperit recent, însă cu siguranță aproape orice persoană 

cunoaște sau a auzit de un astfel de comportament cu ani în urmă, când bullying-ul nu era încă 

atât de studiat. Din toate timpurile copiii se agresează la școală, sau, și mai rău, se aliază cu alți 

copii care agresează tocmai pentru a nu risca să fie în postura agresatului. Vorbim, deci, despre 

un comportament greu de ținut sub control și cu atât mai mult, greu de oprit.  

Trebuie făcută totuși diferența, vorbim de bullying sau despre un simplu comportament 

nepoliticos sau răutăcios?  

Diferențierea poate fi făcută analizând definiția acestor termeni: 

nepoliticos - a răni pe cineva din neatenție; răutăcios - a răni pe cineva 

o dată sau de mai multe ori prin cele spuse; bullying - comportament de 

excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Poate fi asociat cu 

termenii de intimidare, terorizare sau brutalizare
71

. 

Amploarea fenomenului de bullying este evidențiat și de 

folosirea unui simbol specific. Funda indigo, în imaginea alăturată, este 

asociată cu victimele bullying-ului
72

. Astfel, s-a ajuns la asocierea 

victimelor bullying-ului cu cele ale bolii de cancer. Diferența dintre cele 
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două funde este culoarea. Funda roz reprezintă victimele cancerului la sân, iar funda indigo 

reprezintă victimele bullying-ului. Asocierea poate părea exagerată, însă fără să ne mai ferim, 

trebuie să acceptăm că bullying-ul, sub toate formele sale, este un cancer afectiv, cu 

repercusiuni extrem de grave, care trebuie descoperit și tratat din timp, cât încă se mai poate 

face ceva.  

Bullyingul are repercusiuni atât în copilărie, unde poate afecta performanțele școlare și 

interrelaționarea, cât și în planul vieții de adult. Este necesar să înțelegem importanța acestui 

fenomen, pentru că efectele pot domina pe termen lung. 

Este de menționat faptul că nu doar agresații au parte de efecte negative, ci și martorii 

sau chiar agresorii înșiși. Începem, deci, cu victimele care în primă fază refuză mersul la școală. 

Ei cred că după un episod de bullying, absentarea îi va face pe agresori să uite și atunci 

episodul nu se va mai repeta. Din păcate, agresorii au în minte doar faptul că au câștigat, iar 

absențele colegului nu vor fi un eșec pentru ei, ci dimpotrivă
73

. 

În cazul victimelor, se pot observa patru tipuri de efecte. Primul este legat de 

comunicare. Al doilea efect ar fi la nivel fizic, deoarece se plâng frecvent de dureri fizice, pe 

care nu și le pot explica (dureri de stomac, de cap, etc.). Al treilea efect este plânsul în situații 

inexplicabile, fără legătură cu vreun episod punctual. Al patrulea efect este scăderea 

randamentului la școală, însă nu pe parcurs, ci brusc. Consecința cea mai gravă este chiar 

suicidul. 

Pentru martori, vorbim despre efectul de vinovăție dar și de teamă. De vinovăție că nu 

au intervenit și de teamă că ar putea fi și ei în locul victimelor
74

. 

Pentru agresori, efectele sunt destul de negative, au tendința ca la maturitate să 

abuzeze de țigări, de alcool, sau mai rău, să fie agresivi în familia creată, cu soția și copiii. 

Victimele, de cele mai multe ori refuză ajutorul, nu recunosc de teama de a nu fi 

catalogați pârâcioși. Pentru părinți este o situație dificilă, deoarece copiii neagă orice fel de 

episod, acestora fiindu-le aproape imposibil să recunoască un episod de bullying. În afara școlii, 

unde se demonstrează că este cel mai frecvent fenomenul de bullying, din păcate o dată cu 

extinderea Internetului, bullying-ul are loc și în online, atât la copii cât și la adulți. Se creează 

adesea conturi false de pe care victimele sunt agresate aproape zilnic cu mesaje malițioase, cu 

privire la aspectul fizic, etnia, tipul postărilor sau chiar încercarea de a distruge relații, fie de 

natură sentimentală, fie de natură amicală.  

Indiferent că este vorba despre copii sau despre adulți, hărțuirea are loc sub toate 

formele, la toate vârstele și în toate etapele, atât la nivel național, cât și la nivel mondial. Spre 

deosebire de România, în alte țări se fac investiții pentru a contracara procesul de bullying, 

deoarece se consideră, cum este și normal, extrem de dăunător.  

 

Formele bullying-ului 

Bullying-ul are patru forme de bază, iar pentru a le diferenția este nevoie să se știe cu 

exactitate care sunt rădăcinile acestor forme, după cum urmează. Prima și cea mai gravă formă 

este acțiunea fizică, care include lovituri cu piciorul, mâinile, trasul de păr, scuipatul, lovirea de 

un alt obiect, ciupirea, distrugerea obiectelor personale (telefon, ghiozdan, caiete, penar etc). 

Următoara formă este cea verbală, care include, în mod evident injurii, amenințări, comentarii 

cu direcție la sex, batjocură. Din păcate, cuvintele dor câteodată mai tare decât faptele și au 

deci consecințe mai mari și persistente în unele cazuri. Mai departe vorbim despre bullying-ul 

relațional care se referă la copiii sau adulții care își folosesc relația de prietenie pentru a-l 

                                                             
73

 Nicholas Carlisle, Let’s talk about bullying, https://www.youtube.com/watch?v=wFhHc92fOCw, accesat la 05.02.2019 
74

 Helen Sonnet, Jenny Mosley, Helping Children Deal with Bullying, 2006, p. 34. 



36 

intimida pe celălalt, prin amenințarea cu terminarea prieteniei sau cu răspândirea de zvonuri, 

fapt ce stă la bazele distrugerii psihice ale unui copil, în special. Există, de altfel, și a patra 

forma, cea a bullying-ului cybernetic, care se referă, așa cum spuneam și mai sus la intimidare 

prin intermediul online-ului, a rețelelor sociale în deosebi
75

. 

Toate formele de mai sus sunt extrem de periculoase, chiar dacă unele pot părea mai 

ușoare decât altele, într-o măsură sau alta, orice intenție de bullying poate avea repercusiuni, 

așa că cel mai indicat ar fi să recunoaștem forma bullying-ului înainte de a lua o decizie în urma 

căreia ceva s-ar putea schimba.  

Există situații în care chiar un cadru didactic poate trece printr-un episod de bullying în 

relația cu un elev. În toate clasele a existat macar o dată elevul care batjocorea un profesor 

doar pentru că nu-i plăcea cum arăta, nu-i plăcea materia pe care o predă sau considera că 

este mai puțin plăcut de către profesor față de ceilalți colegi ai săi. Există de altfel posibilitatea 

ca alți elevi să se alieze, profesorul fiind intimdat de către mai mulți copii.  

Întrebarea generală este „de ce ajunge un copil să funcționeze sub un astfel de 

comportament?” De ce este un agresor al fenomenului de bullying? Răspunsul nu este nici în 

momentul de față unul concret. Agresori pot fi atât copii cu situații materiale precare, cu 

exemple negative în propria familie, orfani, vitregiți de un singur părinte sau de ambii, cât și 

copii care la prima vedere par normali, veniți din familii bune, educați, cu o situație materială 

normală sau chiar înstăriți. Indiferent de situație, orice copil este posibil să ajungă să aibă măcar 

un episod în care să fie agresor, fără ca nimeni să-și poată explica.  

Popularitatea este de altfel un alt posibil rol sub care copilul să-și poată exercita puterea 

asupra altora, deoarece se simte plăcut de colegii din jurul său, individul poate avea impresia că 

are o putere asupra celorlalți care nu sunt la nivelul său.  

Diferențele de vârstă sunt o altă rampă de pe care elevii mai mari îi amenință pe cei mai 

mici. Un exemplu ar fi perioada liceului unde bobocii au parte de un botez din partea celor de 

clasa a XII-a, care se desfășoară prin șuturi în văzul tuturor, la intrarea în prima zi la liceu, 

situație ce a devenit o regulă în destule Colegii Naționale din București. Prin această strategie, 

elevii de clasa a XII-a își impun respectul față de cei mai mici, indiferent că sunt fete sau băieți, 

iar această situație poate deveni o traumă pentru agresați, deoarece o zi care s-ar putea marca 

de neuitat din punct de vedere pozitiv în viața elevilor, se poate transforma într-un episod de 

umilință prin care au trecut în prima zi la liceu.  

 

De ce se agresează copiii? 

Statutul social este o premisă de la care încep majoritatea fenomenelor de bullying, 

deoarece de cele mai multe ori agresorii au o stimă de sine scăzută. Cercetătorii au descoperit 

opusul, faptul că agresorii sunt de fapt încrezători și chiar îndrăgiți de persoanele din jurul lor, 

aceștia încearcând îmbunătățirea statutului social pornind de la grupurile reduse de participanți 

până la întreaga instituție.  

Ca modalități în încercarea câștigului se regăsesc hărțuirea, excluderea, dar și 

răspândirea de zvonuri negative cu dorința de a intimida cât de mult posibil agresații.   

O altă funcție este tehnica menținerii controlului și a puterii. Copiii savurează controlul 

sau sentimentul de putere atunci când ceilalți sunt sub influența manipulării. De această dată, 

controlul se exercită prin acțiunile fizice, acestea fiind cele mai daunătoare. 

Atenția colegilor este un alt motor care îi pune în funcțiune pe agresori și îi determină să 

aibă cât mai multă încredere în „benefica” practicare a bullying-ului. Acest gen de intervenție 

poate conduce chiar spre blamarea cadrelor didactice, iar în situațiile în care agresorul 
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stârnește râsul colegilor într-un mod pozitiv, devenind astfel comediantul, este încurajat să 

întreprindă aceste acțiuni pe termen lung. 

Este de menționat importanța evaluării comportamentelor martorilor, pentru a stopa 

încurajarea agresorului, spre a mai iniția noi episoade de aceste gen. Oportunitatea de a 

întreprinde acțiunile bullying-ului în lipsa atenției sau supravegherii
76

 adulților (dascăli, părinți, 

bunici) este un factor mult mai facil în detrimentul factorilor sociali pe care i-am menționat mai 

sus. Ca susținere, pot evidenția cu exemple, locurile în care se petrece de cele mai multe ori 

abuzul: vestiarul de sport al școlii, curtea școlii, drumul către școală, toaleta sau pe Internet, 

locuri în care de obicei adulții nu sunt prezenți și nu pot deține controlul asupra copiilor.  

Pentru că tot vorbim despre adulți, menționez cazuri în care chiar ei devin agresori, 

pentru că bullying-ul are loc pe stradă, la lucru, în familie, școală, media, parlament, îndeosebi 

oriunde avem un public. Stand-up comedy este o altă situație în care se desfășoară cu succes 

acest fenomen, deoarece actorii de stand-up au succes atunci cănd în spectacolele lor 

denigrează oamenii, în care iau în derâdere etnii, persoane cu probleme de greutate ș.a.m.d. 

Spectacolul continuă însă și cu cei din audiență care aruncă spre actor cuvinte denigratoare și 

atunci cei din public devin la rândul lor agresori. Un actor de succes, în opinia lor, este acela 

care poate să dea o replică celor care lansează glume publicului, iar oamenii se duc la aceste 

spectacole tocmai pentru a putea vedea aceste schimburi de replici. Putem spune că este ca o 

arenă  de sancțiune, deci bullying-ul se desfășoară chiar și în timpul unei reprezentații artistice, 

adulții fiind amuzați de această situație
77

. 

Există, însă anumite grupuri de persoane vulnerabile atunci când ne referim la copii, 

care sunt preponderent predispuse la agresiune, iar motivele pentru care acestea sunt agresate 

le voi enumera în continuare
78

.  

Copiii cu probleme de greutate, atât cei obezi sau supraponderali, cât și cei 

subponderali sau copiii prea dezvoltați în raport cu vârsta lor biologică (copiii mai înalți decât 

media clasei, copii care prezintă anormalitați din punct de vedere hormonal - acnee, dezvoltarea 

prematură a organelor feminine sau pilozitate excesivă). Un studiu a demonstrat că un copil 

care are probleme cu greutatea prezintă riscul de a fi agresat în proporție de 63% față de un 

copil care are o greutate normală, acest procent fiind îngrijorător de ridicat. 

Tinerii care descoperă că sunt atrași de o persoană de același sex sunt sub lupa 

agresorilor din toate timpurile, fiind victime sigure ale ironiilor și catalogați drept anormali în 

societate. Cel mai probabil aceste păreri pleacă de obicei din concepțiile altora (prieteni, familie, 

părinți), care dezaprobă relațiile de homosexuali, bisexuali. 

Alte ținte ideale sunt și copiii izolați, îndeosebi aceștia sunt cei prezentați anterior. 

Deoarece izolații social nu au prieteni sau nu fac parte dintr-un grup, fiind excluși, strategia unui 

agresor este să intensifice această stare prin umilințe verbale, respingerea prieteniei, împingând 

victima către izolarea completă, simțindu-se mai apoi solitară și neajutorată. 

Copiii care nu au stabilitate emoțională și își schimbă des reacțiile emoționale riscă să 

devină și mai anxioși în lupta cu agresorii, ajungând să dețină sensibilitate exagerată. 

Primul pas spre a elimina fenomenul de bullying este evaluarea semnelor confruntării 

unui copil cu bullying-ul. De cele mai multe ori, copiii agresați nu recunosc episoadele în care au 

fost intimidați de către alți colegi și fug de expunerea situației în fața părinților sau a personelor 

apropiate, încercând să minimalizeze orice întâmplare. 

                                                             
76

 Ken Rigby, „Consequences of Bullying in Schools”, 2003, 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674370304800904, accesat pe 03.03.2019. 
77

 Participare la Conferința Internațională „50 Shades of Bullying. Abordarea terapeutică a fenomenului de bullying”, 

organizată în București, în perioada 17-19 mai 2019, de către Facultatea de Psihologie și Științele Educației, prof. 
Sharon Jacksties, The British Association of Dramatherapists.  
78

 Signe Whitson, Fenomenul Bullying: 8 strategii pentru a-i pune capăt, Herald, București, 2014, pp. 37-43. 



38 

De ce aleg copiii să refuze orice încercare a părinților de a-i susține în această 

problemă? Datorită acestui fapt, părinților sau persoanelor adulte care intră în contact cu o 

astfel de situație le este aproape imposibil să admită că puștiul trece printr-un episod de 

intimidare. Este necesar ca atunci când ne simțim depășiți (în cazul în care vedem în 

comportamentul copilului, atitudini autodistructive, stări de anxietate profundă sau răni 

inexplicabile), să cerem ajutorul unui specialist. 

Cele 6 moduri de a identifica bullying-ul
79

 sunt: 

- porniți prin anularea mentalității – „așa sunt copiii”, 

- încercați să evaluați prietenii apropiați ai copilului, pentru a detecta care sunt 

predispuși să agreseze și care sunt predispuși să fie agresați, 

- încercați să susțineți prin recompense atitudinea potrivită, 

- nu vă feriți să purtați discuții deschise despre definirea fenomenului de bullying față de 

copii, doar așa puteți pune copilul la curent cu informațiile referitoare la acest fenomen, 

- încercați pe cât posibil să identificați comportamentul unui copil aflat sub agresiune, 

- faceți diferența între bullying și activități răutăcioase. 

 

Ascultare și sprijin din partea părinților 

De cele mai multe ori părinții nu știu să semnaleze acțiunile de tip bullying. Este 

necesar să luăm cât se poate de în serios identificarea comportamentului. De asemenea, 

părinții au un rol extrem de important în dezvoltarea copilului, aceștia fiind nevoiți să aibă grijă la 

anumite aspecte. Noi, ca oameni maturi, alegem ce oameni formăm, ce copii, deoarece totul 

pornește din educație. De câte ori nu am auzit expresia „eu te-am făcut, eu te omor!”, fie că 

vorbim de propriile situații sau prezența la o astfel de discuție într-o altă familie, prieteni, 

cunoștințe ș.a.m.d.  

Copiii nu sunt ai noștri, nu ne aparțin, nu sunt lucrurile noastre, ei sunt ființe de sine 

stătătoare și este nevoie ca această prevenire să pornească din familie. Nu se poate continua 

cu umilirea din partea părintelui. Oricât de grav și de trist sună, există părinți care rostesc 

expresii în fața copiilor precum „n-ar fi trebuit să te fac, nu ești bun de nimic, nu știu ce a fost în 

capul meu să te aduc pe lume”, cuvinte care rănesc și dor pe moment, însă pe termen lung pot 

degenera în crearea unui copil-agresor, pentru ca el așa a auzit în familie.  

Într-un exeperiment făcut de Michelle Borba în 2009, s-a evidențiat semnalarea 

agresiunii pe parcursul școlii în procent de 49%, însă părinții au luat în serios acuzele copiilor în 

procent de doar 32%. Dacă copilul face pași spre a destăinui intimidarea prin care a trecut, este 

de o importanță majoră ascultarea activă a acestuia, dar și a-l susține prin încredere, deoarece 

are o problemă reală.  
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Școala - generatoare de bullying? 

Diferențele dintre mediul natural în care se dezvoltă un copil și mediul școlar: 

problemele fenomenului actual s-ar diminua, dacă vom fi capabili să pregătim un mediu în care 

copilul să se poată dezvolta liber, dar și care va respecta legile naturale
80

. 

 

Cyberbullying 

Oricât de benefică este tehnologia în timpurile moderne, mai ales în ceea ce privește 

relaționarea, din păcate flagelul bullying a reușit să pătrundă inclusiv în spațiul virtual. Ceea ce 

este cu atât mai grav este faptul că, în mediul online, nici părinții și nici profesorii nu sunt 

pregătiți să intervină pentru stoparea acestui fenomen. Pe de o parte, dascălii consideră că 

agresiunile care au loc pe platformele online nu sunt responsabilitatea lor, deoarece acestea au 

loc în exteriorul instituțiilor de învățământ
81

. Pe de altă parte, nici părinții nu par a fi ancorați 

suficient în mediul tehnologic, astfel încât să poată interveni în comportamentul interacțional 

virtual al copiilor
82

. Ba mai mult, este dificil și pentru autoritățile statului, inițial să reglementeze 

și subsecvent să aplice norme de natură a combate fenomenul anti-social reprezentat de 

bullying. Ca atare, victimele acestui fenomen devin inclusiv victimele ezitării adulților pe toate 

palierele și rămân astfel lipsiți de apărare.  

Făcând o paralelă între manifestarea clasică a bullying-ului și cea din mediul online, se 

relevă în principal faptul că bullying-ul cibernetic, poate avea loc în anonimat
83

. 

Copiii sunt atrași de această nouă formă, deoarece se pot ascunde sub identități 

anonime,  acest fapt  făcându-l  cu atât mai periculos, deoarece agresorul se ascunde în fața 

ecranelor (fie că vorbim despre telefon, tabletă sau laptop) și au senzația că acțiunile lor au un 

puternic caracter impunitiv și că vor rămâne fără consecințe negative asupra lor înșile. De 

asemenea, cei care intimidează sunt complet lipsiți de empatie în mediul online din cauza lipsei 

contactului direct cu victimele lor.  

Totodată conflictul online se exacerbează și prin prisma faptului că tehnologia permite 

partajarea la un nivel global răspândit, astfel, un număr exponențial de copii pot deveni martori 

ai agresiunii. Pe de altă parte, bullying-ul cibernetic poate fi descris ca având un puternic 

caracter de facilitate. Utilizând doar cuvinte, generate prin simplul fapt de a scrie pe calculator, 

agresorii determină în victimele lor traume psihologice, care vor persista pe tot parcursul vieții 

acestora
84

. 

Nu în ultimul rând, bulying-ul clasic, spre deosebire de cel cibernetic, are loc într-un 

moment limitat atât în spațiu, cât și în timp. Aceste coordonate, deși într-o analiză superficială 
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nu importă în ceea ce privește consecințele agresiunii, în realitate ele sunt determinante în a 

evalua efectele psihologice asupra victimei. În concret, în mediul online postările generatoare 

de suferință, nu se limitează la un singur episod de bullying. Acestea pot fi perpetuate la 

nesfârșit, chiar și în eventualitatea subzistenței unei scuze sau a unei împăcări între victimă și 

agresor, deoarece ele pot fi răspândite în continuare de către alți martori, ori chiar de către 

același agresor
85

. 

 

Consecințele cyberbullying
86

 

Urmările propagării cibernetice se împart în trei categorii: 

A. 1. Efecte sociale 

- unele victime se izolează de societate, refuzând să comunice și să socializeze atât în mediul 

online, cât și în viața reală, 

- subiecți care nu se mai comportă normal în societate, având acțiuni agresive sau fiind victime 

ale unor complexe din cauza cărora nu mai vor să întreprindă relații sociale, 

2. Absenteismul  

- adolescenții și copiii evită întâlnirea cu colegii care au văzut/citit mesaje în care au fost 

denigrați pe internet de către agresori, refuzând să mai meargă la școală. 

B. Efecte emoționale 

- depresie și comportament agresiv, datorate reacțiilor celor din jur, prin rolul abuzatorului 

asupra victimei, 

- anxietate și teamă din cauza faptului că victima are impresia că este urmărită și agresată 

permanent, 

- rușine, deoarece copilul este mereu trist și supărat, nedorind să participe la activități de grup. 

C. Efectele fizice 

- rănile fizice provocate de agresor,  

- sinucidere – acest efect apare în cazuri extreme, atunci când victima nu caută ajutor din 

exterior, ci se izolează și consideră că renunțarea la propria viață va fi unica modalitate de a 

scăpa de agresor și de efectele comportamentului abuziv și de reacțiile suținătorului 

agresorului.  

 

Teatrul ca artă în dezvoltarea umană 

Din toate timpurile, teatrul a fost un motor important al dezvoltării umane. Fie că ne 

folosim de tehnicile actoriei în evoluția umană prin rolul de spectactor sau deopotrivă alegerea 

acestei profesii, acestea au avut un impact puternic în ambele situații. Consider că problema 

bullying-ului poate fi ameliorată prin teatru. Deoarece am implementat acest studiu de caz cu 

persoane care fac parte dintr-un grup de învățământ gimnazial, voi încerca să folosesc jocurile 

teatrale în tratarea relațiilor negative dintre elevi. Consider că un prim pas în încercarea de a 

stabiliza aspectele cu valori negative este de a uni participanții grupului și a face grupul să 

funcționeze ca un tot unitar.  

Jocurile teatrale de orice fel, fie că vorbim despre exerciții care au ca rol îmbunătățirea 

comunicării între participanți, creativității, mobilității, valorificarea ritmului, creșterea condiției 

fizice, acestea au ca beneficii scăderea episoadelor de posibilă anxietate, cât și uniunea 

grupului.  
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Chiar dacă nu este vorba de o punere în scenă a unei piese în prealabil, arta de a te 

juca, prin tehnicile actoricești, diminuează și în viața de zi cu zi a persoanelor obișnuite, care nu 

au interacțiune cu domeniul artelor, cu precădere și în interesul studiului, posibilele relații 

negative între colegi, prieteni, parteneri atât de viață, cât și de afaceri și chiar între membri ai 

familiei.  

Energia consumată într-o situație organizată, unde supravegherea este facută de către 

o persoană avizată, de altfel strategia de a echilibra și de a structura atelierul sau situația în 

sine este benefică
87

. 

În cadrul exercițiilor teatrale se pune accent pe această consumare a energiei, însă într-

un mod util. Este de menționat realizarea situațiilor în care copiii își canalizează energia într-un 

mod negativ, pentru că se află în perioada transformărilor iar răbdarea nu mai este punctul lor 

forte. Dacă facem un exercițiu de imaginație în care copiii își utilizează energia într-un mod 

constructiv, care aduce cu sine favorizarea creativității, atenției distributive și comunicarea cu 

ceilalți colegi, putem trage concluzia că subiecții vor fi mai predispuși în formarea relațiilor 

amicale și nu vor mai fi supuși riscului de a avea ideea manipulării și intimidării.  

În jocurile teatrale, egalitatea participanților este o regulă de bază. Dacă pornim de la 

această idee, faptul că în viața de zi cu zi nu există diferențe sociale, de gândire, de statut, se 

poate confirma că relaționarea între persoane ar fi mai facilă, iar încercarea manipulării și 

distrugerii aproapelui, dispare
88

. 

Educația prin arte, în general, poate constitui o importanță majoră care să încurajeze 

creativitatea și empatia copiilor. Aceasta nu ar trebui folosită ca strategie, ci ar fi importantă 

atingerea părții emoționale. Curiozitatea este una din capacitățile de bază cu care noi ne 

naștem, iar prin această trăsătură, se poate trata bullying-ul.  

Trebuie să ne oprim din a mai insufla copiilor faptul că este un lucru pozitiv talentul de 

conducător, de lider. Această abordare este infantilă, deoarece chiar și în istorie, nu a fost un 

om care a inventat, au fost mai mulți oameni care au făcut mai multe descoperiri care au dus la 

rezultatul final. În concluzie avem nevoie să lucrăm în echipă. Este necesară eliminarea 

competiției, deoarece competiția înseamnă stres și stresul este opusul învățării de orice fel
89

.  

Un factor important în funcționarea jocurilor teatrale este înțelegerea emoțiilor 

personale și nu numai. Pentru că jocurile teatrale funcționează în grupuri de persoane este 

necesară atenția calată și către emoțiile celorlalți. Teatrul este utilizat în descoperirea 

mijloacelor de comunicare, deci exprimare, cât și în ascensiunea etapelor socializării. 

Cred cu tărie că etapa incipientă care definește prima parte a dezvoltării umane, 

copilăria, rămâne atent arhivată în sertarele minții. Importanța, deci, a unei copilării presărate cu 

momente fericite și memorabile poate fi remarcată prin teatru care a trecut barierele de simplă 

artă, fiind capabilă să contopească relații și sentimente sociale viguroase. Instrumentul este 

baza pe care arta și jocurile teatrale încearcă să-l perfecționeze pentru ca omul, fie el copil sau 

adult, să-l utilizeze în orice situație pentru a atinge ținta. Când mă refer la instrument mă 

raportez la gesturi, ritm, voce, dicție, ton, adică întreaga ființă - corp și minte.  

Viola Spolin în cartea sa Improvizație pentru teatru, a modificat metodele care păreau 

atât de complicate din teatru, adresând astfel tehnicile teatrale acum accesibile diferitelor 

obiceiuri. 

Jocul nu trebuie explicat, de altfel nici motivația, deoarece copilul trebuie să-și 

găsească resursele interioare, nu să urmeze indicațiile stricte ale coordonatorului. 
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Coordonatorul poate să ia parte la exercițiu prin simplele indicații de aprobare sau dimpotrivă, 

transformându-se astfel într-un partener. 

Evaluarea este un punct important în care coordonatorul activității trebuie să fie 

obiectiv. Aceasta se face doar la sfârșitul activității prin întrebări. 

Concentrarea determină importanța exercițiului. Aceasta este benefică relațiilor între 

participanți. Pentru copii, punctul pozitiv este acela că exercițiile teatrale sunt privite drept jocuri. 

 

Arta ca formă de terapie  

Este extraordinar să putem vorbi despre o terapie la nivel artistic. Fie că vorbim despre 

actorie/teatru, desen (arte plastice), terapia prin poezie, dans, tehnici ale păpușarilor sau 

muzica, toate aceste domenii artistice pot vindeca. Mai presus de transmiterea sentimentelor, 

emoțiilor sau trăirilor prin intermediul ei, arta vindecă ființe. Scopul art-terapiei este o mai bună 

desfășurare a minții, transpusă la nivel fizic, prin simpla relatare sau experimentare a emoțiilor 

și senzațiilor. Indiferent că un client are sau nu talent, creativitate, procesul va fi posibil, ba mai 

mult, aceste calități se pot căpăta pe parcurs, desigur prin potențialul deja existent al fiecărei 

persoane în parte. Art-terapia este de altfel o alegere eficientă în lucrul cu copiii, pentru că de 

cele mai multe ori, asigură o extraversie pe care terapia de una singură, ar dezvolta-o mai dificil. 

Asemenea copiilor, multe persoane aflate la maturitate se feresc să își exprime propriile gânduri 

în mod direct, iar art-terapia facilitează crearea unui drum către experiențele personale ale unui 

om, ceea ce face ca procesul în sine să fie mult mai facil atât pentru terapeut, cât și pentru 

client.  

Prin artă ne exprimăm mult mai ușor și câteodată așternem suprafețe pe care nici nu le 

înțelegem inițial, dar care ni se vor contura pe parcurs. Este de menționat faptul că un art-

terapeut nu poate oferi nici tratament, nici stabilirea unui diagnostic, iar persoana care va apela 

la acesta nu se va numi pacient, ci client. De asemenea în art-terapie sunt necesare materiale, 

evident în funcție de arta aleasă care au ca scop facilitarea terapiei. O altă parte benefică este 

și faptul că lucrarea, produsul, nu trebuie să fie plăcut estetic, este vorba de propria percepție, 

de exteriorizare, iar art-terapeutul va veni în ajutorul clientului în acest demers pentru a decoda 

împreună mesajele transmise prin arta aleasă. Astfel, se poate încerca practic tratarea unor 

disfuncționalități minore, deoarece vorbim despre o evoluție în mod pozitiv la nivel de 

creativitate, imaginație. Prin urmare, se pot aborda în scopul atenuării sau tratării următoarele 

tipuri de disfuncționalități: depresii, tulburări precum ADHD, autism, dependențe, fobii, chiar și 

nevroză, lipsa de încredere în propria persoană, anxietate sau probleme în interrelaționare.  
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