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Procesul Artei Actorului.  

Rolul și responsabilitățile pedagogului teatral1 

 

                              Romina (BOLDAȘU) SEHLANEC, Drd. –  

absolvent Master Pedagogie Teatrală 
 

 

Rezumat: În procesul de creație al artei actorului sunt implicate atât elemente care țin de 

disponibilitatea fizică a individului cât și de capacitatea acestuia de a se implica cognitiv și 

afectiv.  Studentul la arta actorului este invitat de către profesorii săi să investigheze, urmând o 

anumită structură, atât dimensiunea antropologică a artei teatrului cât și  paleta de atitudini, 

gânduri, sentimente ale acestuia. Profesorul de arta actorului are un rol esențial în 

descoperirea, dezvoltarea și definirea viitorului actor. 

 

Cuvinte cheie: creație, pedagogie, arta actorului 

 

 

Teatrul, ca formă de manifestare a tarelor sufletului umanității sau ca oglindă a lumii, și-

a trasat evoluția, parcurgând etape de transformare clare încă din Antichitate. Considerat 

manualul de construire a textului dramatic, Aristotel vorbește în „Poetica” despre divizarea Artei 

în două categorii clare, constructive (arhitectura, sculptura, pictura) și expresive (dansul, poezia, 

muzica). Artele constructive, trebuie să se supună unor legi, principii, pe care omul trebuie să le 

cunoască, și îmi aplec atenția asupra termenului de „aehitekton” = marele meșteșug, în definiția 

căruia stă incorporat acel ceva pe care actorii îl vânează de-a lungul întregii lor existențe – 

secretul măiestriei unei meserii. Pornind de la împărțirea făcută de Aristotel, se poate spune că 

și indivizii din zilele noastre sunt divizați în cei care construiesc și cei care se exprimă. Actorul 

secolului al XXI-lea este cel care exprimă ceea ce alții construiesc și construiește expresia 

mintală a celor care nu o pot elibera. Definirea acestui proces de construire, la care se adaugă 

și duhul creației, este partea cea mai dificilă și frumoasă totodată, a muncii actorului cu sine și 

cu partenerii săi. 

Procesul de creație al actorului ar trebui să pornească abordând atitudinea lui Socrate: 

„nu știu, dar aș vrea să aflu de la tine”. Arta actorului este un mod de a gândi, iar gândul are 

consecință directă asupra individului și implicit al vieții acestuia. Unul dintre elementele care ne 

definesc și ne fac unici este pasiunea, la care dacă se adaugă determinarea, voința, 

disponibilitatea și puterea, se formează un centru în jurul căruia gravitează celelalte elemente 

ale vieții noastre care ne ajută să elucidăm mecanismele specifice ale indivizilor diferiți de 

cultura, istoria și bagajul nostru emoțional. Stanislavski2 spune că „multe dintre cele mai 

importante laturi ale subconștientului și inconștientului nostru artistic nu se supun unui control 

conștient, natura fiind singura care știe să stăpânească aceste laturi inabordabile ale noastre”. 

Determinant în acest proces este modul profesorului de abordare și cercetare a artei actorului 

prin care îi facilitează naturii să lucreze în interiorul studenților săi și să sape adânc în sertarele 

cele mai ascunse ale sufletului și minții acestora. Studentul trebuie, în primul rând, să-și 

înțeleagă statutul său ca mediator între lumi, și pentru a face acest lucru acesta începe un 

                                                           
1 Fragment din lucrarea de disertație Romina Sehlanec, Un alt tip de limbaj în pedagogia Artei Actorului, coordonator 
conf. univ. dr. Bogdana Darie, susținută în iunie 2016. 
2 K.S. Stanislavski, Munca actorului cu sine însuși, Ed. Nemira, București, 2013. 
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demers de căutare și înțelegere a realităților celorlalți oameni pe care și le asumă și le trece, 

aproape inevitabil, prin propriul filtru al existenței sale.  

Din procesul de creație artistică a artei actorului fac parte patru etape distincte: 

încasarea, prelucrarea, opțiunea și acțiunea la care se adaugă scara de valori a fiecăruia. 

Subiectul nu face altceva decât să potențeze posibile variante ale existenței umane în funcție 

de circumstanțele date (cum spune Stanislavski: „ce-ar fi/ce aș fi dacă ar/aș fi?”). Analizată 

îndeaproape, încasarea poate fi atât conștientă, cât și inconștientă, aducând un bagaj 

informațional atât decriptat, cât și încriptat, în această etapă fiind implicate inițial procesele 

psihice inferioare (senzația și percepția). Prelucrarea poate fi automată sau voită și în acest 

proces intervine gândirea, memoria, imaginația și empatia. Mulțumită neuronilor oglindă (despre 

care s-a descoperit recent că sunt printre puținele celule care se înmulțesc, numărul lor variind 

de la un individ la altul) actorul poate înțelege și se poate implica afectiv într-o problematică 

departe de experiența lui de viață, sau, apelând la memorie, poate readuce la suprafață 

informații utile în contextul dramatic dat. În funcție de implicarea afectivă, partitura dramatică și 

de principiile conform cărora actorul își ghidează viața, apare opțiunea care declanșează traseul 

psihologic și fizic viitor al actorului împreună cu caracterul dramatic asumat. Înainte de a 

acționa, element definitoriu în scenă, în lipsa căruia nu ar exista conflict dramatic, apare reacția 

ca un impuls extern a ceea ce se întâmplă intern. Urmând acești pași actorul profesionist își 

face o schiță a procesului de creație pe care o poate evolua treptat. Creația actorului se 

desfășoară în două câmpuri diferite: cel obiectiv, care înglobează tehnicile și principiile clare 

prin care se transmite mesajul și câmpul subiectiv, adică temperatura fiecărui individ, aparținând 

doar lui, nefiind posibil de imitat fără satiră de către nimeni; prin îmbinarea acestor două 

câmpuri rezultă o tehnică personalizată a actorului creator care are caracter dublu acoperind 

principiile de bază ale procesului de creație cât și bagajul individual al actorului. 

Un alt element important în procesul de creație este justificarea psihologică a 

personajelor pe care studentul caută să și le asume, dar acest element ar fi irelevant dacă 

actorul nu și-ar dezvolta propriile sale dramaturgii („capacitatea de a înrădăcina povestea într-o 

structură de acțiuni dramatice”3) prin intermediul acțiunilor fizice și vocale. Pedagogul teatral 

trebuie să învețe studentul să nu judece cu asprime alegerile pe care le face personajul său, ci 

să încerce să-i înțeleagă universul. În acest sens, amintesc cum, în timpul lucrului cu studenții, 

profesoara de actorie Bogdana Darie lua apărarea personajelor, explicându-le că ”trebuie să 

înțelegi că niciunul dintre personajele voastre nu sunt mai proaste ca voi”. Cu toate că spunem 

că actoria e viață și adevăr, ceea ce este just, arta actorului este viață privită cu lupa și 

reprezentată la cel mai intens nivel posibil.  

Actorul trebuie să-și respecte meseria urmând întotdeauna pașii clari spre el și spre 

creația sa, fiind măcinat de acea căutare artistică, ce îl face să construiască, nu doar să 

consume. Privind retrospectiv, împrumutând principiile de creație a momentelor artistice în 

spectacolele de commedia dell’arte, (construiești pe fundația oferită de partener, fără a nega 

elementele deja aduse în scenă), se poate depista un alt element important, pentru stadiul de 

repetiții și nu numai, privind procesualitatea creatoare și anume improvizația și crearea unei 

partituri de lucru iar apoi, refacerea improvizației. Refacerea nu este același lucru cu încercarea 

de a repeta cele deja create, ci de a relua procesul psihic, traiectoria gândurilor și acțiunilor 

pentru a ajunge la același rezultat respectând aceeași succesiune, simultaneitate, dinamism, 

atitudini introvertite și extrovertite, pauze, accelerații și ritmuri. Atingerea acestei performanțe în 

procesul creator al partiturii presupune perseverență, cunoașterea procedeelor tehnice și 

mecanismelor specifice a personajelor analizate și asumate, libertate imaginativă și 

                                                           
3 Eugenio Barba, Teatru singurătate, meșteșug și revoltă, Ed. Nemira, București, 2013.  
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disponibilitatea de a lucra cu propriul bagaj de episoade biografice. Așadar, procesul de creație 

presupune respectarea dinamismului acțiunilor dramatice, dar care sunt într-o stare permanentă 

de micro-improvizație, pedagogul asigurându-se că studentul va fi întotdeauna pregătit ca 

lucrurile să se întâmple „aici și acum”, elementul de surpriză fiind căutat și nu eliminat din cauza 

fricii, neîncrederii în parteneri sau pur și simplu din cauza comodității și lipsei de profesionalism.  

Pedagogul teatral este discipolul firii și pentru a-și servi meseria el trebuie să fie un 

neobosit observator la umanului. Diderot zice „De vreme ce este el însuși atunci când joacă, 

cum ar putea înceta să fie el însuși? Dacă ar vrea să nu mai fie el însuși, cum ar simți clipa în 

care ar trebui să se oprească? Inegalitatea actorilor care joacă din suflet îmi îndreptățește 

această părere. De la ei să nu vă așteptați la nicio unitate. Jocul lor este când puternic, când 

slab, când cald, când rece, când liniar, când sublim. Mâine nu vor excela în momentul în care 

au excelat azi. În schimb, vor excela în momentul la care au dat greș cu o zi înainte”4. Nu se 

vorbește aici despre o inconstanță necontrolată, despre o delăsare în voia firii, ci despre 

organicitatea pe care Stanislavski o numește „muzică interioară”, o calitate organică a acțiunilor 

actorului, așa cum el o percepe înlăuntrul său. Această muzică interioară este importantă doar 

din punctul de vedere al studentului la Arta Actorului în sedimentarea acțiunilor creatoare, dar 

este perceptibil de către privitor întrucât actorul profesionist are curajul să stea „cu palmele 

deschise spre public”, după cum zice Peter Brook5 și să spună „acesta sunt eu” în acest 

moment al vieții mele, în acest context, în realitatea creată de mine, în acest timp și spațiu, 

așteptând ca procesul de creație artistică să se întâmple. 

Se vorbește adesea de universul creat de actor în jurul unui personaj sau a unei lumi. 

Acest lucru este posibil deoarece actorul, în munca sa, își creează un sprijin interior, numit de 

Stanislavski „subtext”, de Barba și Brecht subpartitură care cuprinde toate întrebările și 

răspunsurile pe care actorul le caută în munca lui de creionare a adevărului istoric, social și 

emoțional al personajului. Aceste întrebări nu vor fi niciodată ascultate și pot fi chiar de natură 

infantilă, dar sunt rampa de lansarea în crearea unui univers nou și nemaivăzut, care poate fi 

privit prin ochiul actorului neobosit în munca sa.  

Domnul profesor Ion Cojar a formulat o teorie care este acum fundamentul procesului 

de predare a cursului de arta actorului. Conform credinței acestuia, actorul are un 

comportament diferit față de ceilalți oameni care percep lucrurile doar pentru „ceea ce sunt”6. 

Arta actorului este, în primul rând, un mod de a gândi, un mecanism logic specific și mai apoi un 

mod de „a face”. Problema gândirii în cadrul fenomenului de creație actoricești a fost un subiect 

de dezbatere asupra căruia Diderot, militant al liberării personale și gândirii în vremurile sale, și-

a aplecat atenția,  spunând că sensibilitatea nu-și are locul în interpretarea actorului, iar acesta 

nu trebuie să se lase condus de temperament. Educarea actorului este o necesitate pe care și 

domnul profesor Cojar o subliniază, dar el, spre deosebire de „Socratele zilelor noastre”, după 

cum îl numea Voltaire, nu crede în judecata binară a actorului și realizează faptul că rațiunea nu 

exclude simțirea. 

Nevoia de a-și exprima gândurile și trăirile într-un mod public și special a determinat în 

om setea de manifestare artistică încă din cele mai vechi timpuri. De la ritualurile închinate 

zeilor până la cele care marcau anumite perioade ale anului, omul, dintr-o nevoie naturală, 

departe de cerințele zilelor noastre, și-a creat un cadru propice dezvoltării artei actoricești. 

Bogdana Darie spune că „omul poartă în el premisele teatralității prin însăși alcătuirea sa 

contradictorie”7 iar istoria îi este un argument puternic. În momentele de jale, unele triburi 

                                                           
4 Denis Diderot, Paradox despre actor, Ed. Nemira, București, 2010. 
5 Peter Brook, Fără secrete gânduri despre actorie și teatru, Ed. Nemira, București, 2012. 
6 Ion Cojar, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, București, 1998. 
7 Bogdana Darie, Curs de arta actorului, UNATC Press, București, 2015. 
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dansează, sau când plecau la război, soldații petreceau toată noaptea dinainte. Și în zilele 

noastre reacționăm sub același semn al paradoxului și teatralității: plângem când suntem fericiți 

sau când am reușit să ne atingem un țel, râdem când suntem la capătul puterilor etc. Aceste 

acțiuni nu presupun fie rațiune, fie emoție, ci aceste procese se împletesc în trupul omenesc în 

mod natural, fără a putea fi separate printr-un anume proces. Cu toate acestea, cel care vede și 

analizează lucrurile îndeaproape este actorul căci el „și-a întemeiat dintotdeauna credința în 

mod natural și pe un alt tip de gândire, pe un alt mecanism logic decât logica clasică, binară, pe 

o mentalitate aparte, ceea ce a făcut posibilă depășirea limitelor impuse de logica formală” (Ion 

Cojar). Pornind de la o nevoie inițial aproape instinctivă și apoi educată, actorul este cel care 

alege să-și trăiască viața altfel, mai în amănunt și în slujba lumii care este în permanentă 

schimbare. El își descătușează arheii pentru a face imposibilul realitate și ceea ce pare a avea 

o singură funcționalitate practică să capete o mie de alte întrebuințări  atingând o dimensiune 

sacră. 

Profesorul Ion Cojar îl menționează pe Levy-Bruhl pentru a-și susține argumentarea 

faptului că inteligența umană nu este una liniară, ci se adaptează mentalității, fapt foarte 

important pentru munca actorului de pretutindeni. Filosoful francez enunță o lege a participației 

conform căreia lucrurile și fenomenele sunt legate și prin „reprezentările comune”, așadar omul-

actor vine pe scenă cu propriul univers, care este mai mult sau mai puțin interconectat cu cel al 

partenerilor de scenă sau al publicului datorită reprezentărilor pe care le formulăm de-a lungul 

vieții. Actorul intră în scenă cu latura sa umană, cu propriile sale reprezentări care sunt acordate 

în funcție de contextul dramatic dat. 

Omul creator are un mod de cunoaștere a lumii specific care îi antrenează 

disponibilitatea de a înțelege alte mecanisme de gândire fără a le judeca . Analizând felul de a 

acționa al caracterului dramatic pe care îl studiază, actorul îi preia anumite concepte de viață 

dar îi dă contur și folosindu-se de experiențele personale, astfel încât actorul este unul și același 

cu personajul și cu omul real plasat într-un anumit context. Principiul unității organice dintre 

viața psihică și cea fizică despre care vorbește Stanislavski a fost preluat, spune doamna 

profesoară Bogdana Darie, și a evoluat devenind „fenomenul prin care se împletesc toate 

aspectele creării și recreării personajului”. Astfel fiecare reprezentare a unui spectacol sau 

întâlnire de lucru în cadrul atelierelor de arta actorului va fi diferită întrucât omul este în continuă 

schimbare și o dată cu el, inevitabil și personajul pe care îl interpretează. Așa cum nu există doi 

oameni identici așa nu va exista niciodată două personaje interpretate la fel întrucât fiecare are 

Hamlet-ul sau Ofelia sa. Mecanicizarea unui spectacol, adică urmărirea traseului fizic fără 

căutarea de fiecare dată a intenției psihice din spatele acțiunii duce la înăbușirea procesului 

creator și astfel actul artistic își pierde valoarea. Actorul are menirea de a reface în fiecare seară 

drumul către destinația finală a spectacolului participând afectiv, cognitiv și fizic, dezvoltându-și 

un antrenament și o disponibilitate crescută în această direcție. Din aceste motive se poate 

spune că arta actorului este un mecanism logic specific, diferit față de cel al omului obișnuit; 

fără a insinua în vreun fel că omul obișnuit este lipsit de valoare, interes sau expresivitate.  

Manifestarea zilnică a personalității actorului și drumul către cunoașterea lumii în 

această manieră specifică este unul singur: „drumul cunoașterii” (Bogdana Darie). Cunoașterea 

științifică, aproape de cea a omului care vede într-un scaun, de exemplu, doar un instrument pe 

care-l folosește pentru a-și odihni picioarele, și cea artistică, destinată actorului creator care își 

dedică viața cercetării reale și imaginare a universului, se împletesc pentru face ca Teatrul să-și 

servească scopul: lupta pentru Adevăr, Bine și Frumos.  Așadar „adevăratul creator va trebui să 
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facă apel la dimensiunea culturală a personalității sale” căci „prin efortul benefic al cunoașterii 

artistice, omul caută frumosul, echilibrul și inefabilul în artă”8. 

Bucuria de a căuta zilnic sensurile diferite ale cuvintelor, justificarea acțiunilor oamenilor 

din jurul nostru sau motivele pentru care cineva comite chiar și crime este una pe care nu o 

înțeleg majoritatea oamenilor. Meseria de actor nu este o necesitate în societate, ci un bun, un 

dar pentru care trebuie să ne luptăm și să-l respectăm. Studentul la arta actorului va realiza 

treptat ca își va dezvolta anumite caracteristici care îl vor diferenție de restul lumii. Va avea  un 

mod aparte de a se trezi, de a mânca, de a merge pe stradă care,  bineînțeles că uneori se 

confundă cu al altora și uneori este un mecanism logic specific căci modul său de gândire și de 

percepție este unul la care se adaugă o doză mai mare de intensitate și atenție. 
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Atelier de scriere creativă  

 

Bianca TRIFAN, Drd. –  

absolvent Master Scriere Dramatică 
 

 

Rezumat: Utilizarea exercițiilor de scriere creativă și a jocurilor teatrale în educație poate fi 

privită ca o alternativă la educația „tradițională”, oferind răspunsuri la provocările culturale 

postmoderne. Aceste exerciții și jocuri teatrale țintesc către o cunoaștere conceptuală mai 

profundă și către o dezvoltare a abilităților și capacităților tinerilor (dezvoltarea abilităților de 

lucru în echipă, dezvoltarea comunicării, dezvoltarea imaginației și creativității, dezvoltarea 

capacității de concentrare, dezvoltarea capacității de sinteză, dezvoltarea gândirii critice, 

dezvoltarea spontaneității). În acest articol voi prezenta cele două ateliere (atelierul de scriere 

creativă Dezvoltarea creativității de grup prin dramaturgie colaborativă și atelierul de 

dramaturgie Rescriere sau adaptare pentru tineri a textelor clasice) susținute în cadrul 

proiectului TURBOPRO - școala intensivă de teatru pentru adolescenți, organizat de 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale”, din 

București, în colaborare cu ARCUB. 

 

Cuvinte cheie: rescriere și adaptare, improvizație, alternativă în predare, TIE, DIE  

 

 

Introducere 

 

În construcția atelierelor am aplicat teorii preluate din devising theatre, din Theatre In 

Education (TIE) și din Drama In Education (DIE). Din devising theatre am preluat lucrul în 

echipă, iar din TIE și DIE, învățarea experiențială. Deși, atât TIE, cât și DIE au ca obiectiv arta 

dramatică și pedagogia, în timp, DIE a fost redusă la o formă limitată de „joc de roluri” , iar TIE a 

fost redusă la un spectacol pentru un public numeros. Ambele abordări, însă, au în centru elevul 

care învață cu ajutorul unui context teatral, prin experiențele proprii, punându-și și răspunzând 

la întrebări. 

În definiție, termenul de devise înseamnă a inventa un plan, un sistem, obiect etc., de 

obicei utilizând imaginația într-un mod inteligent: „devise = to invent a plan, system, object etc., 

usually cleverly using your imagination.”9. În cadrul atelierelor am aplicat utilizarea imaginației 

de grup prin ajutorul exercițiilor de improvizație și de rescriere a unor texte clasice. „Improvizația 

este o acțiune nescrisă, nerepetată, spontană ca răspuns a unei direcții a unui lider, incluzând, 

de obicei, detalii despre cine este, unde este și ce face acolo.” (“Improvisation is an unscripted, 

unrehearsed, spontaneous set of actions in response to minimal directions from a leader, 

usually including statements of whom one is, where one is, and what one is doing there.”)10 

Totodată, în cadrul exercițiilor, elevii au participat la numeroase activități având duble 

„intenții”: „intenția” de a experimenta și „intenția” de a arăta. „Când copiii se prefac, când se 

joacă de unii singuri, își folosesc în mare parte de propria experiență. Au un «contract» de a 

crea ficțiune; ei sunt și agenți la fel de mult pe cât sunt și destinatarii experienței.” (“When 

children are in make-believe, playing on their own, they are the most part using an experiential 

                                                           
9 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 386. 
10 J. Robert Landy, Handbook of Educational Drama and Theatre, Greenwood Press, Londra, 1982, pp. 5-6. 
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mode. They have ‘contracted’ to make fiction; they are agents as well as recipients of the 

experience.”)11 

Înainte de a prezenta structura atelierelor și exercițiile folosite, voi explica următorii 

termeni utilizați în construcția acestora: personaj, timp teatral, spațiu teatral, conflict, fir narativ. 

Personajul, în cadrul exercițiilor, reprezintă o altă identitate (construit după o serie de 

caracteristici date), având ca scop utilizarea sa în exercițiile de improvizație. Timpul teatral și 

spațiul teatral reprezintă ramele exercițiilor de improvizație. Cu ajutorul imaginației, elevii 

creează un mediu de acțiune și dezvoltare al personajelor-identitate. Conflictul reprezintă 

acțiunea, iar acțiunea înseamnă mișcare. Dar acțiunea nu poate rezulta din ea însăși. Fiecare 

acțiune generează o alta, este un lanț în care fiecare verigă este importantă (principiul cauză-

efect). Firul narativ reprezintă povestea pe care elevii vor să o transmită, să o arate. Astfel, 

povestea în cadrul exercițiilor trebuie să aibă un început, un mijloc și un sfârșit, cu o dezvoltare 

clară și simplă a acțiunii.  

 

Prezentarea atelierelor 

 

1. Atelierul de scriere creativă Dezvoltarea creativității de grup prin dramaturgie 

colaborativă (durata atelierului: 3 ore) 

 

Exerciții utilizate: 

Exerciții de cunoaștere: Scrie 10 lucruri despre tine, dicteu automat și citirea cu voce tare a 

acestora. – 30 de minute 

Obiective: Cunoașterea grupului și crearea unei atmosfere prietenoase de lucru. 

 

Exerciții de improvizație: 

a) Crearea unui personaj pornind de la următoarele întrebări: ce vârstă are?, cum arată?, are 

defecte?/semne distinctive?, cum se înțelege cu părinții, dar cu prietenii?, ce îi place să facă?, 

are complexe, obsesii, inhibiții, superstiții, fobii?, ce talent are? – 20 minute 

b) Pătratul: Un pătrat format din patru elevi, se joacă câte o scenetă pe fiecare latură a 

pătratului prin rotație. Prima latură: cei doi elevi își aleg personajul/identitatea, iar restul trupei le 

alege timpul și locul. Latura a doua: cei doi elevi își aleg timpul, iar restul trupei le alege locul și 

personajele. Latura a treia: cei doi elevi își aleg locul, iar restul trupei le alege timpul și 

personajele/identitatea. Latura a patra: restul trupei alege timpul, locul și personajele. – 15 

minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Tony Jackson (coord.), New perspectives on Theatre In Education, Routledge Press, Londra, 1993, pp. 40-41. 

Latura 1: elevul 1 și elevul 2 își aleg personajul/identitatea, restul 

trupei le alege timpul și locul 

Elev 1 Elev 2 

Elev 4 

Latura 3: elevul 3 și elevul 4 își aleg locul, restul trupei le alege 

timpul și personajul/identitatea 

Elev 3 

Latura 2: elevul 2 și elevul 

3 își aleg timpul și restul 

trupei le alege locul și 

personajul/identitatea 

Latura 4: restul trupei 

le alege locul, timpul și 

personajul/identitatea 
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c) Schimbarea conflictului: Doi elevi aleg să improvizeze o scenă pe orice temă vor și aleg un 

conflict. La un moment dat, un alt elev va bate din palme și va intra în joc cu un alt conflict și o 

altă poveste. Se repetă același joc până când ajung la ultima scenă în care sunt toți din grupă 

jucând o scenă. Când sunt toți, încep să rezolve conflictele. Cu cât se rezolvă conflictul, cel care 

a propus să conflictul iese. Se repetă același joc până când se revine la prima poveste. – 15 

minute 

Obiective: Dezvoltarea imaginației și creativității; dezvoltarea lucrului în echipă; înțelegerea 

termenilor cheie teatrali: personaj, spațiu teatral, timp teatral, conflict; înțelegerea legăturii de 

interdependență dintre personaj – conflict – spațiu și timp. 

 

Exerciții de scriere creativă colaborativă: Adolescenții sunt împărțiți în grupe de 3 sau 5 oameni. 

Vor crea o linie a poveștii a personajelor pe care le-au scris la început (15 minute). Apoi au la 

dispoziție 15 minute să scrie un scurt dialog pentru poveste. Pornind de la acest dialog vor 

improviza pe situația aleasă (35 de min). După improvizație, încercăm să rescriem dialogul cu 

mai multe detalii și didascalii (ce au făcut pe scenă) (35 de min).  

Posibilități: dacă cineva din echipă nu vrea să improvizeze, poate fi cel/cea care scrie în timp ce 

improvizează; dacă vor, pot opri improvizația într-un punct pentru a lua notițe. 

Obiective: Dezvoltarea lucrului în echipă; dezvoltarea comunicării; dezvoltarea imaginației și a 

creativității; dezvoltarea capacității de concentrare, dezvoltarea spontaneității; dezvoltarea 

capacității de sinteză.  

 

2. Atelierul de dramaturgie Rescriere sau adaptare pentru tineri a textelor clasice (durata 

atelierului: 2 ore) 

 

Rescrierea și adaptarea la un alt gen, la alegere (spre exemplu: horror, Science Fiction, 

fantasy etc.), a unor momente și schițe ale lui I.L. Caragiale („Un pedagog de școală nouă”, 

„Bacalaureat”, „La Moși”, „High-life” , „Vizită”). 

Desfășurarea atelierului: Elevii au fost împărțiți în echipe. Fiecare echipă a primit unul dintre 

textele enumerate mai sus. Au avut la dispoziție 20 de minute pentru a citi și a scoate ideile 

principale ale textului sau ceea ce li s-a părut interesant. În următoarele 30 de minute, am lucrat 

cu fiecare echipă ajutându-i să găsească elementele cheie ale poveștilor pentru a putea rescrie 

textele. Astfel, elevii au identificat: cine sunt personajele principale, care le sunt trăsăturile 

definitorii, care este firul narativ al poveștii ce poate fi adaptat unui alt gen, care este mesajul 

principal al textului, care sunt trăsăturile genului ales și care sunt elementele cheie de adaptare 

ale textului primit la genul ales. Echipele au avut la dispoziție 50 de minute pentru a retranscrie 

textele, după care, în ultimele 20 de minute au citit cu voce tare ceea ce au scris și restul 

participanților au trebuit să ghicească genul la care au adaptat textul. 

Obiective: Dezvoltarea lucrului în echipă; dezvoltarea imaginației și a creativității; dezvoltarea 

gândirii critice și analitice; dezvoltarea capacității de sinteză. 

 

Exemple ale textelor scrise de participanți 

 

„La Moși” – genul: crimă 

Tramvaie albe, taxiuri galbene, autobuze portocalii, mașini, biciclete și multă lume pe 

jos. Pe cât de multe străzi, pe atât de multă lume – un peisaj tipic citadin. E oră de vârf și e atât 

de aglomerat încât două picături de apă în ocean s-ar găsi mai ușor decât două cunoștințe pe 

stradă. Așadar, doamna Georgescu, soția domnului Mitică și doamna Petrescu, soția lui Guță 
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de la Minister, împreună cu domnișoara Lucsița – cunoscută drept ,,avocata diavolului”- își dau 

întâlnire la berăria din centrul orașului la ora 6. 

Însă aceasta puțin știe că toți acești oameni, presupuși prieteni, împreună cu tot bulucul 

de indivizi, o vânează ca pe un biet animal la ananghie- 50.000 de euro pe capul domnișoarei 

Lucsița: cine reușește să o omoare se îmbogățește. Le-au ajuns nedreptățile zilnice comise de 

aceasta. 

Lucsița, ca de obicei, călătorește cu tramvaiul. Odată ce pășește înăuntru, toți ochii sunt 

ațintiți asupra ei.  

Primul plan ar fi să o sufoce. Așa că înghesuiala este chiar prielnică. Oamenii din față, 

spate și lateral se împing cu toată forța cu scopul de o seca de aer. Fața ei se înroșește din ce 

în ce mai tare, iar atunci când speranța este mult mai puternică, Lucsița începe să dea coate și 

se duce spre ieșire. Tramvaiul este în stație, iar când vrea să coboare, autoturismul pornește. 

Poate că ar fi căzut și și-ar fi rupt gâtul în momentul când s-a dezechilibrat, conform planului 

șoferului, dacă nu se prindea de un biet călător din refugiu. 

Din păcate, acum toate tramvaiele trec pe lângă ea și nu vor să mai oprească. Se face 

târziu când are norocul ca un șofer să nu o mai ignore și să oprească. Norocul face că el nu o 

recunoaște. 

În stațiile rămase, călătorește fără peripeții și într-un final la 6:06 ajunge. Este lihnită. 

După un drum de aproape o oră, localul strălucește parcă angelic. Timpul să se hrănească. Se 

salută cu doamnele ce o așteptau fără să detecteze răutatea din spatele zâmbetelor false. Ele îi 

fac un semnal prestabilit ospătarului care le aduce mâncarea. Două porții normale și una 

otrăvită.  

Începe domnișoara Lucsița să înfulece bucatele din fața sa și începe să amețească. Se 

împiedică și cade chiar în capcana pusă în spatele ei la 3 m sub pământ. Se lovește la cap, 

ceea ce o face să vadă din ce în ce mai neclar, dar multitudinea de șerpi veninoși nu poate 

trece nevăzută. Mușcată din toate părțile, se bălăngăne dintr-o parte în alta în încercarea de a 

fugi, dar ajunge chiar în gheara lupului. Sau mai exact în mâinile soților doamnelor Georgescu 

și Petrescu care o împung cu cuțit și o învelesc în benzină la care adaugă un chibrit ca artificiu. 

Și acum privesc ultima suflare exprimată printr-un strigăt ascuțit al cadavrului care arde în 

flăcări înalte ce oglindesc clișeic porecla sa: Avocata Diavolului. 

 

„Bacalaureat” – genul: fantasy 

Pe tărâmul din Elfior a început un război crunt. Armatele orcilor invadau pe zi ce trece 

mai mult orașele elfilor. Războinicii elfi nu erau așa de pricepuți la sabie, așa că armatele lor 

erau numeroase cu arcași. Nici nu începuseră de mult lupta și elfii mureau pe capete. Situația 

devenea tragică, iar Pablito, înțeleptul și vrăjitorul satului a început să își pună întrebări legat de 

abilitățile arcașilor. Acesta s-a dus la profesorul-maestru- arcaș Profelf să îl întrebe de ce 

trupele acestuia nu sunt bine pregătite și pierd lupta. 

−Profesore-maestru-arcaș Profelf, de ce arcașii noștri nu sunt bine instruiți și mor în 

luptă din cauza aceasta? Zise Pablito dezamăgit. 

Profesorul (enervat de întrebare): Din cauza fiului dumneavoastră care trage toată 

echipa în jos, pentru că nu este în stare să tragă cu arcul! 

Pablito (și mai nervos): Dar fiul meu a câștigat Campionatele Naționale, cum se poate 

să nu fie trecut? 

Profesorul (extenuat și viclean spune): Sincer, nu-mi place deloc de fiul dumneavoastră. 

De ce? Pentru că este mai talentat decât mine și nu suport asta. De aceea nu l-am trecut și am 

puterea să fac asta! 

Pablito (ieșit din minți): Poftim? Păi ați putea risca să pierdeți războiul! 
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Pablito se duce acasă nervos la mama lui Pablito Jr. 

Pablito (nervos): Valeria, știi ce mi-au auzit mie urechile astăzi? 

Valeria (încercând să-și liniștească soțul): Liniștește-te, spune-mi ce s-a întâmplat. 

Pablito îi povestește cele întâmplate. 

Valeria: Poftim? 

Valeria fiind sigură că s-a produs o fraudă, se duce la Suspectoratul Elfiorului, dându-l 

în gât pe profesorul Profelf. Acesta este dat afară cu foarte puține probleme, iar Pablito Jr. este 

trecut, ajungând general arcaș în armata Elfior, ajutându-și tărâmul să câștige războiul. 

 

„Un pedagog de școală nouă” – genul: Science Fiction 

Nr. 128, distinsul nostru Y absolut, și-a început cariera printr-o memorabilă conferință 

antologică. 

După analiza nr. 128, conferința antologică îi va decide calificativul intergalactic. 

Trebuie în prealabil să menționăm că nr. 128 are o eroare, când se enervează, vorbește 

polichinestezie, o limbă demult pierdută pe care doar el o știe. 

„Onorată prezență, 

Aparatul nr. 128 are o eroare interoculară, cerebral aneolitică pentru care ar trebui să fie închis, 

dar propun să îi facem un test în urma căruia să vedem dacă este capabil să funcționeze la un 

birou X absolut. Nr.128 o să fie testat de un model Harlex.” 

Iată rezultatul acestor teste: 

Harlex: Bine ai venit Nr. 128. Ce sunt algoritmii termofluxiari de bază? 

Nr. 128: Algoritmii termofluxiari de bază sunt reprezentați de o vastă categorie din 

știința analizei charlie bravo, pe scurt CB. 

Harlex: Felicitări modelule Nr. 128! Acum spune cum se divid pentagramele între ele? 

Nr. 128: Cu ajutorul unei formule constând în clornaxină. 

Harlex: Uite că ai avut o eroare, clornaxina se folosește la un sistem foretic, pentru 

divizarea pentagramelor ai nevoie de o formulă eflagelată. 

În urma testului, prin care au votat 5 din 7 absoluți, s-a decis upgradarea nr. 128 la 

modulul  absolut. 
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Procesul de creație artistică.  

Beneficii și dificultăți  

 

                              Andreea JICMAN, Drd. –  

absolvent Master Pedagogie Teatrală 
 

 

Rezumat: Creativitatea constituie un atribut semnificativ în existența omului, care 

condimentează viața acestuia și care îl ajută să facă față neprevăzutului. Cu certitudine, 

creativității i se datorează o parte din evoluția omenirii, fiind cea care stă la baza schimbării și, 

deci, a progresului. În același timp, creativitatea este una din caracteristicile care compun 

personalitatea unui artist. În acest caz, procesul complex de creație se diferențiază față de 

creativitatea folosită de un om oarecare în cotidian, iar adeseori se dovedește delicat și 

anevoios. Cu toate acestea, artistul simte în continuare nevoie de a crea, pentru că este factorul 

care îl motivează să-și continue drumul. 

 

Cuvinte cheie: creativitate, proces creator, artist, etapele procesului de creație, ființă creativă 

 

 

Creativitatea este unul dintre darurile speciale cu care a fost înzestrată ființa umană. 

Parcursul prosper al omenirii se datorează acestei aptitudini, ea constituind forța creatoare care 

a împins omul pe o cale evolutivă. În acest sens, Edward de Bono afirmă că „fără îndoială 

creativitatea este cea mai importantă dintre resursele umane. Fără creativitate, nu ar exista 

progres și am repeta continuu aceleași modele”12. Termenul de creativitate este studiat 

începând cu anul 1937, odată cu studiile inițiate de G.W. Allport, pentru ca apoi să devină un 

subiect de interes pentru specialiștii în psihologie și nu numai. Dacă inițial creativitatea 

constituia o trăsătură specifică numai artiștilor și oamenilor de geniu, după anii 1950, aceasta se 

recunoaște de către specialiști la copilul care se joacă, la artist și inventator13. În 

contemporaneitate, creativitatea este recunoscută drept atribut al ființei umane, care se poate 

regăsi în cantități mai mici sau mari la fiecare individ, manifestarea laturii creative a acestuia 

depinzând de stimulii care acționează asupra sa.   

 Creativitatea este, așadar, unul dintre atributele cu care ființa umană este înzestrată, 

indiferent de statut, mediu de proveniență sau profesie. În ciuda beneficiilor pe care le 

comportă, procesul creator este unul complex și anevoios, pentru care omul necesită un 

antrenament constant, în special artiștii, care trebuie să-și stăpânească cu precizie puterea 

creatoare. De aici, decurge întrebarea legitimă: de ce continuă omul, în special artistul, să 

creeze în pofida dificultăților pe care le întâmpină? Înainte de a încerca să creionez un răspuns, 

voi oferi în prima parte a lucrării câteva perspective asupra creativității și elementelor care 

compun procesul creator.  

Creativitatea a fost definită de-a lungul timpului în multe moduri, fiecare autor privind 

procesul dintr-o anumită perspectivă. Ken Robinson oferă o definiție simplă și totuși 

cuprinzătoare asupra fenomenului, și anume creativitatea constituie „acel proces prin care se 

obțin idei originale de valoare. În această definiție sunt trei termeni-cheie: proces, original și 

                                                           
12 Edward de Bono, https://www.goodreads.com/author/quotes/6980.Edward_de_Bono, accesat pe 3.01.2016.  
13 Florin Druță, Psihologie și educație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997, p. 99.  
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valoare”14, prin care se pot cu ușurință încadra produsele minții umane ca fiind sau nu creative. 

Actul creativ presupune existența a două procese care se întrepătrund: procesul generativ și cel 

evaluativ. În procesul generativ, „suntem împinși să depășim granițele cunoscute, să explorăm 

noi posibilități, fiind călăuziți de abilitățile pe care le avem în prezent, adesea adaptându-le la 

cerințele activității noastre”15, iar punctul de plecare poate fi constituit din mai multe idei, care se 

dezvoltă ținând cont de anumite constrângeri firești care apar în funcție de activitatea 

desfășurată, întrucât manifestarea creativității nu presupune o libertate absolută, ci existența 

unor indicații precise. Așa cum preciza și Stanislavski, arta se află sub guvernarea armoniei și 

ordinii, întrucât „disciplina, etica și toate celelalte ne sunt necesare nu numai pentru organizarea 

generală a activității, ci mai cu seamă pentru scopurile artistice ale artei și creației noastre”16. 

Procesul evaluativ este la fel de important ca cel dintâi, calitatea produsului creativ fiind 

determinat de ambele în aceeași măsură. Evaluarea ideilor poate fi realizată la nivel individual 

sau de grup, poate avea o durată mai mică sau mai mare de timp, și „presupune judecată și 

gândire critică. Aceasta se poate întâmpla pe parcursul procesului și poate necesita o 

îndepărtare de subiect și contemplarea lui de la distanță, în liniște”17.  

Dacă în urma procesului creativ, rezultatul este lipsit de originalitate și valoare pentru 

restul comunității, atunci cu greu poate fi încadrat ca fiind produsul unui act creativ. Secretul 

constă, conform părerii lui Ken Robinson, în „facilitarea dezvoltării creative [...] care trebuie să 

echilibreze abilitățile de învățare cu stimularea imaginației de a explora idei noi”18. Cu alte 

cuvinte, nu este suficient ca omul să deprindă controlul tehnic asupra obiectului muncii sale, de 

exemplu să știe să cânte la pian foarte bine, așa cum nu poate ajuta numai simpla dorință de a 

explora orizonturi noi și puterea imaginației. Pentru ca procesul să fie unul roditor, care să 

genereze un rezultat original și de valoare, este nevoie ca, în primul rând, omul să 

conștientizeze care este zona lui de interes, iar, în al doilea rând, să reușească să îmbine 

echilibrat cunoașterea tehnică și forța imaginativă individuală.     

Atunci când omul identifică domeniul personal de interes, de fapt face posibilă 

manifestarea creativității personale. Ken Robinson distinge între două tipuri de creativitate: 

generală și personală. Cea dintâi se referă la tipurile de gândire divergentă și laterală, care 

permit omului să se adapteze unei situații noi și să identifice mai multe soluții adecvate pentru 

soluționare. Creativitatea personală implică „punctul în care talentul individual se întâlnește cu 

pasiunea personală. Creativitatea personală, adesea, apare din dragoste pentru anumite tipuri 

de materiale”19, așa cum de exemplu se întâmplă la muzicieni care îndrăgesc instrumentele la 

care cântă și sunetele pe care acestea le emit. În cazul actorilor, iubirea se aplică 

nenumăratelor persoane cărora le dau viață, sub forma personajelor pe care le interpretează. 

Fără bucuria acestui joc al descoperirii unei noi psihologii, pe care să o prezinte publicului, s-ar 

pierde motivația de a crea.   

Alt autor care realizează o analiză și mai amănunțită asupra procesului creator este 

Didier Anzieu, care abordează acest subiect din perspectiva artistului, în special al celui care se 

ocupă cu scrisul, aceasta fiind specializarea lui. Totuși, delimitările conceptuale pe care acesta 

le stabilește cu privire la domeniul creativității și minții creatorului sunt relevante și pentru alte 

domenii artistice, elementele sau fazele creației stabilite de el putând să varieze în funcție de 

activitatea desfășurată. Pentru Didier Anzieu este esențială deosebirea dintre creativitate și 

creație, această distincție setând cadrul pentru înțelegerea tuturor celorlalte elemente.  

                                                           
14 Ken Robinson, O lume ieșită din minți: revoluția creativă a educației, Ed. Publica, București, 2011, p. 188. 
15 Idem, p. 189.  
16 Konstantin Stanislavski, Munca actorului cu sine însuși, vol. II, Editura Nemira, București, 2014.  
17 Ken Robinson, op. cit., p. 192.  
18 Idem, p. 199.  
19 Idem, p. 202.  
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Creativitatea este ceva ce poate fi regăsit la majoritatea oamenilor, constituind „un 

ansamblu de predispoziții ale caracterului și ale minții care pot fi cultivate”20, în timp ce creația 

este un fenomen mult mai greu de înfăptuit, puține fiind persoanele creative care reușesc să 

atingă nivelul creator. Cel de-al doilea proces presupune „inventarea și compunerea unei opere, 

artistică sau științifică, satisfăcând două criterii: să aducă ceva nou (altfel spus, să producă ceva 

ce n-a mai fost niciodată făcut) și să vadă valoarea acestei noutăți recunoscută, mai devreme 

sau mai târziu, de către un public”21. Prin urmare, este nevoie de o minte care să se abată de la 

drumuri cunoscute și care să caute noi forme, fapt ce se realizează prin operațiile 

transformatoare ale acesteia, determinate de travaliul psihic: „trecerea de la sănătatea mentală 

la dezordinile psihice, trecerea de la dezordinile psihice la vindecare, trecerea de la creativitate 

la creație”22.  

Travaliul psihic este constituit din travaliul visului și al doliului, forme identificate și 

detaliate anterior de către psihanalistul Sigmund Freud, urmate de travaliul creației, care implică 

un efort „de câteva secunde în apariția inspirației, de câteva săptămâni în conceperea tramei, 

de mai mulți ani, deseori, în realizarea materială a operei”23. Toate cele trei forme reprezintă 

faze de criză pentru psihicul uman, ceea ce declanșează răvășirea interioară, în care structurile 

interne și externe dobândite sunt chestionate, și regresia către resurse ascunse, care odată 

identificate pot fi utilizate pentru a reinstaura echilibrul. Travaliul de creație preia procedeele 

visului: „reprezentare a unui conflict pe o «altă scenă», dramatizare (adică punere în imagini a 

unei dorințe refulate), deplasare, condensare de lucruri și de cuvinte, figurare simbolică, 

răsturnare în contrariu”24, și asemenea travaliului de doliu, „se luptă cu absența, cu pierderea, 

cu exilul și cu durerea; realizează identificarea obiectului iubit și pierdut pe care îl face să 

retrăiască, de pildă, sub forma unor personaje de roman; activează sectoarele adormite ale 

libidoului, ca și pulsiunea de autodistrugere”25. Acest fapt era evidențiat chiar de Freud, care 

observa că opera literară reflectă „o dorință ascunsă, o dorință care zdruncină liniștea 

sufletească din cauza imposibilității ei de a se realiza, individul talentat și-o satisface scriind o 

nuvelă, o poezie, un roman, o piesă”26. 

Pornind de la aceste elemente, Didier Anzieu stabilește 5 faze ale procesului de creație, 

după cum urmează: „surprinderea creatoare; conștientizarea unor reprezentanți psihici 

inconștienți; instituirea unui cod și corporalizarea lui; compunerea propriu-zisă a operei; 

producerea operei în afară”27. Prima fază surprinde ipostaza în care creatorul își permite, în 

cazul apariției unei crize, regresia Eului. În cea de-a doua fază, partea Eului care rămâne 

conștientă identifică „materialul inconștient, reprimat sau refulat ori chiar niciodată până acum 

mobilizat”28, pentru care în etapa următoare se va crea un cod pentru a putea fi realizată opera. 

Penultima fază reprezintă momentul de creație propriu-zisă, iar cea din urmă fază cuprinde 

efectele pe care opera le generează odată transmisă.    

Prin urmare, procesul creației, după cum este evidențiat de către autorul francez, se 

dovedește a fi sinuos, fapt evidențiat și de Ken Robinson, care afirmă că acesta „presupune mai 

multe faze și trebuie să știm de fiecare dată în ce fază ne aflăm și ce ne așteaptă acolo (...) 

încercarea de a produce o versiune finală dintr-o singură mișcare este imposibil de realizat”29. 

                                                           
20 Didier Anzieu, Psihanaliza travaliului creator, Editura Trei, București, 2004, p. 22.  
21 Ibidem.  
22 Idem, p. 23.  
23 Idem, pp. 23-24.  
24 Idem, p. 24.  
25 Idem, p. 24.  
26 I.I.Popescu, Doctrina lui Freud, Editura Semne, București, 2007, p. 165. 
27 Didier Anzieu, op. cit., pp. 436-437.  
28 Idem, p. 111.  
29 Ken Robinson, op. cit., p. 192. 
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Efortul depus de ființa creatoare este consumator și, în același timp, generator de energie, 

întrucât „a crea ar reprezenta o modalitate de a lupta împotriva morții, de a afirma o convingere 

în nemurire [...] Sau omul, mai precis bărbatul – și s-a remarcat, într-adevăr, în ce măsură, până 

acum, bărbații sunt mai numeroși, printre creatori, decât femeile –, și-ar afla, astfel, o 

compensare a incapacității sale naturale de a naște copii aducând pe lume producții culturale, 

capabile să supraviețuiască, mai mult sau mai puțin, prin ele însele, ca o iluzie sau ca un simbol 

al descendenței”30.  

Pornind de la aceste considerații, se poate trage concluzia că pentru artist a crea 

constituie rațiunea sa de a exista, este modul prin care poate comunica și prin care se poate 

manifesta în cadrul comunității din care face parte. Nicolai Hartmann atrage atenția asupra 

teoriei conform căreia artistul creează cu gândul la „o viață în idee [...] mai corect, poate, o 

creație dinăuntrul ideii”31, care presupune capacitatea de a revela, care le revine artiștilor prin 

munca creatoare pe care o depun: „el are, plecând de la această viață, forța de a interveni în 

viața reală a oamenilor, de a le ține în fața ochilor o lumină și o imagine care le arată ce trebuie 

să facă și cum trebuie să fie”32.  

În consecință, artistul este o oglindă vie a societății și este cel care are capacitatea de a 

modela prin existența sa universul celorlalți. Dorința de creație rezidă în faptul că prin produsele 

pe care le oferă publicului, el începe să existe, iar ceea ce el face reflectă idei, al căror scop 

este să influențeze oamenii cărora se adresează. Vocea interioară a artistului se confundă cu 

nevoile cetății, de unde apare motivația de a crea. Artistul autentic va continua să creeze, 

indiferent de obstacolele sau provocările cu care se întâlnește pe parcursul vieții, deoarece el 

dorește să transmită un mesaj publicului și să îi convingă și pe alții să pătrundă în lumea sa. 

Spre deosebire de el, există creatorul forțat sau împins de la spate, care face acest lucru nu 

pentru că așa simte, ci pentru că i se cere din exterior sau pentru că este determinat mai 

degrabă de elemente externe, precum statutul social sau situația financiară. Produsele lui vor fi 

lipsite de originalitate și valoare, deoarece acțiunile sale nu sunt determinate intrinsec.  

În acest sens, închei cu îndemnul lui Stanislavski, care sfătuia artistul, cu precădere 

actorul, „să iubească arta în sine, și nu pe sine în artă”33, pentru că atunci când lucrurile sunt 

realizate cu dăruire, oricât de greu ar părea procesul, el devine realizabil și de succes.  
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Arta actorului în Antichitate.  
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Rezumat: Istoria arată că teatrul s-a născut din ritual, din dorința omului de a se juca și de a 

aduce bucurie în sufletele privitorilor. Fiecare popor a dezvoltat mijloace diferite de expresie și 

de punere în scenă a unui spectacol. Articolul oferă o analiză asupra manifestărilor teatrale 

apărute în antichitate și a fundamentului pe care l-au oferit dezvoltării artei actorului; de 

exemplu, se va putea observa că machiajul și costumul care dețineau un rol semnificativ în 

cultura teatrală a poporului chinez, ocupă un loc important de asemenea pentru actorul grec 

sau cel de commedia dell’arte. 

 

Cuvinte cheie: arta actorului, ritual, improvizație, costum, mijloace de expresie 

 

 

Arta actorului s-a născut din ritual. Oamenii primitivi foloseau elemente dramatice, 

spectaculoase. Aceste manifestări erau legate de ceremonialul magic în care foloseau formule 

specifice, uneori dialogate, rostite de un preot, executarea unor mișcări sugestive, exagerate de 

cele mai multe ori, tot ce se putea face pentru săvârșirea unui ritual. Prin astfel de ritualuri ei se 

încărcau cu energie păgână. Dansurile, cântecele, rugăciunile, jertfele erau aduse zeilor pentru 

a-i îmbuna. Tot acest ritual era un adevărat spectacol. În India și China veche, teatru a cunoscut 

o evoluție strâns legată de ritualurile religioase. Cu timpul, jocurile în care se ambalau unii 

participanți ai ceremonialului și-au pierdut ușor forma inițială. Cei cu mai multă fantezie deja 

începeau să îi distreze pe oameni sau să îi pună pe gânduri. Se spune că există în ființa umană 

acest simț, această dorință a exprimării artistice. 

Dar până să-și delimiteze sfera, arta teatrului și arta actorului au o lungă cale de 

parcurs. Cel mai bine putem urma această cale, dacă ne întoarcem în Grecia Antică, unde s-a 

născut tragedia antică și comedia. În introducere am vorbit de ritual, ceremonial magic, la greci 

manifestările de cult se împleteau cu rostul muncii în agricultură și culesul de struguri. Toată 

această sărbătoare era sub semnul zeului vegetației, Dionysos. Atât primăvara la însămânțat, 

dar mai ales toamna la strânsul recoltei, toți amețiți de băutură se strângeau pe colinele munților 

cu torțe în mână, purtând piei de oaie, imaginându-și că sunt satiri, bacante, alergau de colo-

colo scoțând sunete ascuțite, intrau într-un fel de delir, spectacolul fiind într-o creștere continuă 

până când cădeau la pământ, sleiți de energie. La această sărbătoare, oamenii își foloseau 

imaginația, una dintre cele mai necesare aptitudini ale unui actor, se jucau de-a bacantele, de-a 

satirii. Sub aburii alcoolului și a unei credințe puternice reușeau să ajungă la acea stare de delir.  

Se poate spune că teatrul s-a născut din dorința omului de a se juca, de a-și imagina 

cum ar fi dacă, așa cum evidențiază mult mai târziu Stanislavski. Această dorință se poate 

observa la toate popoarele, fie europene, fie asiatice și o simțim și azi indiferent de vârstă sau 

profesie. Cei care au o înclinație aparte pentru lumea teatrului simt și mai puternic dorința de a 

se juca, cu care ne naștem și cu ajutorul căreia descoperim lumea și putem evolua. Jocul ne 

face să fim creativi, să vedem dincolo de limite, pentru că imaginația poate ajunge foarte 

departe. 
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Dacă ne uităm la sărbătorile grecilor antici, observăm că totul era ca o mare petrecere, 

din care s-a născut ulterior arta actorului. Inițial, spectacolele de teatru erau improvizate, actorii 

fiind nevoiți să se folosească de spontaneitate, să fie vii, activi, să simtă publicul pentru a-l 

satisface, să fie atenți constant la tot ce se întâmplă în jurul lor, deci atenția distributivă, încă o 

aptitudine necesară actorului. 

Vom observa că, improvizația, a fost primul pas al actorului spre a crea adevărate roluri 

pe scenă. Astăzi, improvizația a devenit o formă de spectacol de sine stătătoare. Ea încă stă la 

baza evoluției tânărului actor, improvizația este o formă de joc, care ajută la perfecționarea 

aptitudinilor specifice actorului. 

Un element comun pe care îl găsim și la popoarele europene și la cele asiatice, este 

Corul care era condus de un Corifeu. Corul era un personaj, chiar dacă era format din mai mulți 

actori, aceștia sunau ca o singură voce. Era vocea obiectivă, vocea poporului, care atenționa 

protagonistul când greșea și când acționa corect. Femeile, la greci, nu aveau permisiunea să 

joace, însă poporul indian, japonez chiar și chinez (deși nici ei nu au permis de la bun început) 

permiteau apariția femeii pe scenă.   

În Grecia, dramaturgia a fost cea mai bine definită în comparație (chiar și cu teatrul 

latin) cu poporul indian, chinez și japonez. Genurile erau foarte bine definite, tragedia de 

comedie, comedia de satiră. Arta dramatică antică greacă are în centrul său omul, cu toate 

calitățile și defectele sale. Eroii sunt ori buni, ori răi, dacă servesc răului de la început, așa va fi 

până la final, și invers. Destinul are un rol important în tragediile grecești. Tragedia greacă este 

marcată de spiritul lui Apollo și al lui Dionysos, ca forțe opuse. Același spirit a dominat și 

comedia greacă, născută, ca și tragedia, din nevoia omului de a se cunoaște și perfecționa, atât 

ca individ, cât și ca cetățean. Au rămas în istorie nume mari de dramaturgi. Eschil este numit și 

părintele tragediei. A fost urmat de Sofocle și Euripide. Iar în genul comic se face cunoscut 

Aristofan. 

Originile comediei grecești se găsesc în farsele populare. Din vremuri străvechi grupuri 

de comedianți colindau satele jucând scurte scenete, rudimentare ca structură, numite mimi. 

Glumele mimilor erau vulgare, deși foarte gustate de popor. Mimul s-a dezvoltat în colonia 

grecească Sicilia și din el s-au inspirat primele comedii, cele ale lui Epiharm, ale cărui piese nu 

s-au păstrat însă.  

Comedia era alcătuită din cinci părți, cu un scenariu ce permitea improvizații într-o 

înlănțuire de cântece și dansuri, bufonerii rudimentare, jocuri mimice. Autorii de comedii 

discutau în piesele lor problemele politice, sociale sau culturale ale momentului. Datele erau 

luate din realitate, fiind supuse unor exagerări pentru a putea fi aduse pe scena comică.  

Manifestările corului erau vii, zgomotoase, pline de mișcare și dans. Corurile comice includeau 

satiri, de unde vine și denumirea de dramă satirică. Satirii erau personificarea unor zeități 

minore, demonice, care populau de preferință pădurile și ținuturile muntoase. Ca înfățișare, ei 

erau jumătate oameni, jumătate animale asemănătoare în mare parte cu țapii. Ei îl însoțeau pe 

Dionysos, alături de personajul Silen și fiii acestuia.  

Aristotel a legat nașterea tragediei de cântul ditirambic, iar nașterea comediei de 

cântece falice. Cultul lui Dionysos se află așadar atât la baza comediei, cât și la baza tragediei. 

Aristotel spune despre tragedia greacă: „cel ce, pentru întâia oară, a sporit numărul actorilor de 

la unul la doi, a redus partea corului și a dat dialogului rolul de căpetenie, a fost Eschil; Sofocle 

a ridicat numărul actorilor la trei și a introdus decorul”34. 

Începuturile teatrului latin sunt legate, la fel ca la greci și alte popoare, de ritualuri 

etrusce cu caracter religios. Desfășurările de ceremonii dedicate cultului morţilor, precum şi 

                                                           
34 Aristotel, Poetica, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2011, p. 155. 
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numeroșilor lari şi penați, cântările şi imnurile închinate unor zei ca Jupiter, Hercule, Marte, 

Junona etc. erau la început manifestări rudimentare.  

Alte manifestări dramatice erau şi atellanele. Atellana era o manifestare teatrală care a 

stat la baza Commediei dell’Arte. Era vorba despre o farsă populară, improvizată de actori care 

purtau măști caracterologice. 

O formă evoluată de teatru a fost reprezentată de satire sau sature care erau alcătuite 

din cântece, dans și pantomimă. 

În ceea ce privește dramaturgia latină, aceasta se baza pe imitații şi adaptări, în cadrul 

unui proces de asimilare. Cea mai mare influență a venit din teatrul grec, deși teatrul latin nu a 

cunoscut amploarea acestuia. La greci, teatrul era perceput ca o sărbătoare și un mod de 

educare a cetățenilor. Pentru romani, teatrul era doar o formă de divertisment. 

În India, împletirea comicului cu dramaticul, morala poveștilor în care binele mereu 

învinge, eroii poveștilor plini de virtuți, îl fac pe spectator să se simtă mai aproape de realitatea 

lui de zi cu zi, să se regăsească. Amestecul sanscritei cu dialectul erau folosite pentru a sublinia 

tipologia personajelor și a face diferența dintre clasele sociale. Sanscrita era vorbită doar de cei 

care interpretau nobili, iar dialectele erau pentru oamenii umili. În secolele următoare i-a naștere 

farsa, care avea scopul de a satiriza, de a batjocori moravurile diferitelor categorii sociale, mai 

ales a celor mai bogați.  

Literatura indiană este foarte bogată și cuprinde „Vedele”, „Upanisadele”, „Brahmanele” 

și „Sutrele”, cele mai vechi sunt Vedele din care s-au păstrat patru cărți. Rig-Veda cuprinde 

imnuri, laude în cinstea zeilor și viziunea metafizică cu privire la diverse tradiții cosmogonice 

despre creația primului om ca fiu al cuplului primordial (Cer și Pamant) – Manu (Manava – omul 

fiul lui Manu), regele arienilor care a întemeiat obiceiurile, cutumele și practicile de cult cu 

prilejul ofrandelor și sacrificiilor închinate divinităților; Sama-Veda cuprindea melodii și cântece 

ritualice; Yajur-Veda cuprinde texte cu formule și reguli pentru sacrificii. Atharva-Veda cuprinde, 

de asemenea, formule magice sau diverse descântece pentru înlăturarea spiritelor rele. Reg-

Veda este cea mai valoroasă din punct de vedere literar și cuprinde imnuri adresate lunii, 

soarelui, stelelor, focului, vântului, ploii. Un alt capitol important al literaturii indiene o reprezintă 

Mahabharata și Ramayana.  

Mahabharata este un poem de dimensiuni impresionante, ce are ca subiect conflictul 

dintre două familii, iar finalul este un apel la împăcare și la lupta comună împotriva răului, unde 

sunt redate scene de luptă, descrieri de natură și episoade pline de lirism și umanitate. Cea de-

a doua epopee, Ramayana, este redusă ca dimensiuni, a fost scrisă două secole mai târziu și 

are o acțiune mai simplă, iar numele autorului este cunoscut, Valmiki. În această epopee, este 

descrisă povestea prințului Rama care este silit să se refugieze împreună cu soția sa, Sita, în 

codri. Într-o zi, soția sa este răpită de un rege și mai apoi salvată prin lupte lungi și grele de 

Rama. Acest subiect seamănă cu cel din poveștile pentru copii, în care un prinț sau un tânăr 

curajos salvează fata din turn sau din ghearele zmeului. 

Vechimea teatrului japonez, care nu poate fi nici ea determinată, e considerabilă. O 

formă pregătitoare genului specific nipon Nō ar putea fi specia numită monogatori, care îmbină 

pe un fond liric, pantomima cu declamația, intercalând și scurte dialoguri. Nu trebuie să uităm 

de influența teatrului chinezesc. Teatrul Nō s-a născut în sec. XIV și va înflori și evolua încă trei 

secole. Nu s-au păstrat texte, însă se știe că aveau un caracter poetic și că s-a convenit 

împărțirea lor în cinci categorii: cele cu eroi din lumea zeilor, cele care exaltau eroismul, cel 

războinic mai ales, cele care aduc pe scenă spirite rele, cele care acordă atenție personajelor 

feminine și temei iubirii și scrierile ancorate în cotidian. 

Costumele în antichitate, ca și astăzi, reprezentau un element esențial. Însă exista un 

cod al costumelor, măștilor sau al machiajului. Toată scenografia europenilor era foarte 
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grandioasă, fiecare gen dramatic avea decorul său special. La genul tragic decorul era plin de 

coloane, statui, frontoane și alte lucruri regești, pe când comediile aveau ca decor clădiri 

obișnuite, ziduri, iar satira are ca decor păduri, peșteri. Cei care puteau urca pe scenă erau doar 

bărbații, iar această regulă s-a păstrat până la Shakespeare. 

Romanii nu au reușit să îi egaleze pe greci în privința scrierilor dramatice, în schimb i-

au întrecut în construirea edificiilor de teatru. La începuturi, manifestările teatrale aveau loc pe 

estrade de lemn așezate provizoriu, lângă temple sau în for. Estrada era împărțită în două, o 

parte numită proscenium era rezervată jocului actorilor, iar cealaltă parte servea drept culise. În 

fața estradei stăteau spectatorii. Teatrele aveau până la patruzeci de mii de locuri, iar decorațiile 

erau exagerate. Diferența notabilă față de teatrul grec este apariția cortinei, care era ridicată cu 

ajutorul unui mecanism. Interesul exagerat pentru fastul punerii în scenă nu a permis cultivarea 

bunului gust și apariția unei dramaturgii de valoare înaltă. În teatrul latin, de mare popularitate a 

fost teatrul comic. 

Mijloacele de realizare a spectacolelor, în India, spre deosebire de poporul european, 

erau foarte sărace. Nu aveau săli speciale de teatru, fără o scenă fixă, fără decoruri și cu o 

recuzită sumară. Nu existau amfiteatre pentru participări populare. Publicul era un public de 

castă, format din elementele aristocratice ale societății. Jocul de pe scenă suplinea simplitatea 

mijloacelor materiale. Mimica și gesturile erau studiate și se desfășurau pe baza unei codificări 

stricte care se respectă și în privința machiajului și a costumelor. 

Poporul chinez avea un cod foarte clar al costumelor, bazat foarte mult pe combinația 

de culori. Ei nu purtau măști, dar aveau fețele fardate în diferite culori pentru a marca 

personajul, existau până la 1800 de tipuri de machiaj. De exemplu, dacă fața era vopsită în 

albastru, iar hainele erau galbene însemna că s-a înfățișat însuși împăratul. Roșul, albastrul - o 

fire bună; negrul - trădarea; albul - înșelătoria; galbenul - vitejia; auriul - divinitatea. Limbajul 

culorilor era foarte important, spectatorii știind să-l descifreze. Toate piesele se jucau într-un 

decor sumar, cu doar câteva elemente simbolice, exact ca la poporul indian. Nu declamația, ci 

mimica și pantomima contau. 

Nici în Japonia, în teatrul Nō nu vom găsi decoruri spectaculoase, bogate și grandioase, 

ci doar marcat de câteva simboluri, se juca fără cortină, cu doi interpreți, protagonistul (shite), 

secondat de un călugăr (waki), care ofereau un spectacol bazat pe pantomimă, totul sub voalul 

puternic al spiritualității. Purtau măști de lemn (masca este un atribut mai ales apariției feminine 

și a divinității) date cu lac, făcând mișcări stilizate, cu o precizie nemaipomenită. Abia după 

apariția teatrului Kabuki, corul dispare, însă nu și orchestrația, măștile sunt înlocuite de 

expresivitatea fețelor fardate, decorul simbolic este înlocuit de unul foarte bogat, plin de culori și 

fantezie. Ca o inovație tehnică, din 1789 se folosește scenă turnantă. 

Se observă că formele de spectacol diferă de la un popor la altul, chiar fiind pe același 

continent tot se pot identifica diferențe. Am analizat diferențele și asemănările formelor de 

spectacol, de la dramaturgie la scenografie, însă cel mai important element, fără de care nu se 

putea face spectacolul este actorul, și mai apoi publicul care trebuie să mulțumit, să slujit, să  

iubit, să educat. Acesta era scopul comun (mai puțin al poporului latin, deși sunt convinsă că și 

ei fără să aibă acest scop clar, și-au educat poporul prin teatru) al tuturor, chiar dacă formele de 

spectacol erau diferite. 

Arta teatrului este abordată utilizând modalitățile specifice creației literare (autorul și-a 

perfecționat, pentru creația lui, cuvântul) și artei spectacolului (actorul și-a perfecționat aptitudini 

pentru dezvoltarea unor performanțe de natură fizică și psihică). 

În Grecia antică, la Atena, se organizau concursuri de teatru, care se pot considera 

festivalul de teatru dacă am folosi un limbaj contemporan. Durata acestuia era de trei zile, iar 

fiecare concurent trebuia să pregătească trei tragedii (o trilogie) și o comedie (sau o dramă 
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satirică). Se adunau cu miile la această sărbătoare, oamenii veneau cu mâncare și băutură, 

căci spectacolele țineau peste 8-10 ore. Erau premiate cele mai bune tragedii, având ca premiu 

un țap; cele mai bune comedii cu un burduf de vin, iar mai târziu, câștigătorilor li se ofereau 

cununi de lauri și chiar sume de bani. Dacă și astăzi ar trebui pregătite pentru participarea la un 

festival o trilogie și o comedie, mulți dintre actori ar sta liniștiți acasă. Munca actorului din 

antichitate era colosală. În primul rând, trebuia să știe cum să-și dozeze energia, să studieze 

foarte mult înainte mimica, vocea personajului, iar aceasta deoarece în tragedii și în comedii se 

cântă foarte mult, se dansează, sunt folosite toate aptitudinile actorului complet de azi.  

Publicul avea un rol important, oferind un feedback sincer: se ridicau și aplaudau doar 

dacă spectacolul le-a plăcut cu adevărat; dacă nu era pe placul și gustul spectatorilor, aveau 

voie să arunce chiar cu pietre și să fluiere. Acest obicei al spectatorului, evident, nu s-a păstrat 

până astăzi, însă nici sinceritatea. Publicul din România, și nu numai, aplaudă furtunos, se 

ridică în picioare chiar dacă le-a plăcut sau nu spectacolul. Doar actorii cu o sensibilitate mai 

mare pot detecta cât de sincere sunt aplauzele. Răspunsul publicului este important pentru 

actor, pentru că este barometrul cu are își poate evalua prestația din seara respectivă, unde 

este cazul de îmbunătățiri, unde să mai taie, unde să mai adauge. Fară aplauze corecte, 

sincere, nu există repere. Actorul iese din culise și întreabă în stânga și în dreapta, pe cel mai 

exigent prieten consumator de teatru, sau alți colegi de breaslă „cum a fost?”, „unde să 

corectez?” etc. Desigur, nu este nevoie să se arunce cu pietre sau cu roșii, vrem un răspuns 

sincer și politicos. 

Horațiu, filosof grec, despre actor: „Să nu-ncredințezi la-ntâmplare/ Rol de moșneag 

unui tânăr, băiatului rol de om matur; Vom zăbovi-ntotdeauna-arătând însușirile vârstei.”35  

Chiar dacă în școlile de teatru se studiază comportamentul omului mai în vârstă, nu înseamnă 

că un tânăr și-l poate asuma în totalitate, va lucra doar în formă, la suprafață, iar în adâncime 

va reuși să pătrundă atât cât experiența vârstei sale îi permite. Ceea ce subliniază Horațiu în 

acest citat, din Arta Poetică, este că distribuția unui spectacol trebuie bine aleasă și rolurile 

împărțite cu mare atenție. Tot filosoful Horațiu spune „...să n-aduci vreodată pe scenă/ Ce-i 

potrivit să se-ntample-n culise și multe să înlături,/ Din tot ce vezi, să le spună mai bine un 

martor:/ Pruncii Medeea să nu și-i ucidă în fața mulțimii”36. Teatrul este viață, este despre viață, 

dar asta nu înseamnă că trebuie să se ucidă pe scenă ca să pară real totul; teatrul sugerează, 

iar publicul înțelege mesajul. Se pot naște spectacole și într-un spațiu gol dacă este sugerat prin 

acțiuni, prin câteva cuvinte; el se naște singur în imaginația fiecărui privitor. 

Începuturile teatrului indian sunt străvechi, unul dintre imnurile vedice (sec. III î.Hr) 

cuprinde un tratat teoretic și practic de teatru, pornind de la un mit conform căruia personajului 

Bharata i se încredințează puterea în domeniul teatrului de către zeul Brahma. Se spunea că 

teatrul are misiunea de a reprezenta adevărul și viața. El se adresează tuturor oamenilor pentru 

a le oferi învățăminte. Alte caracteristici ale teatrului indian sunt finețea mișcărilor sufletești, 

împletirea de comic cu dramatic, morala poveștilor în care binele mereu învinge, eroii poveștilor 

sunt plini de virtuți.  

Toți actorii trebuia să îndeplinească o sumedenie de calități: prospețime, frumusețe, o 

figură deschisă și agreabilă, ochi alungiți, buze roșii, talie subțire, coapse puternice, dinții albi, 

gâtul rotund, brațe bine făcute, grație, noblețe, mândrie, farmec.  

Mai existau și alte rigori, în privință numărului tipurilor de eroi (48) și eroine (384), de 

sentimente (8) etc. Toate aceste informații se găsesc în tratatul despre teatru. Aici se spune că 

teatrul este „petrecere a stăpânilor, odihnă a săracilor” și că „trebuie să se știe că teatrul 

                                                           
35 Horațiu, Arta Poetică, Ed. Cartea Românească, București, 1936, p. 211. 
36 Idem. 
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reprezintă în întregime acțiunile Zeilor și ale Titanilor, ale regelui și ale poporului, ale Profeților, 

ale cuvântului sfânt. Orice natură individuală din lume cu amestecul ei de fericire și nenorocire 

prezentată prin mimica trupului și alte mijloace de exprimare, iată ce se numește Teatru”37.   

Dacă ar fi să facem o comparație în ce privește tragedia, la poporul indian era doar un 

subiect trecător. Sentimentul de bunătate, pace trebuia să domine. Genurile superioare admit 

ca sentimente dominante iubirea și eroismul, iar elementul miraculos este admis doar în 

deznodământ. O asemănare cu tragedia greacă este aceea că piesele debutează cu un prolog. 

Sunt folosite cântul, dânsul și muzica instrumentală. Poporul indian impune cu strictețe ca 

sentimentele expuse să fie 8 la număr: milă, iubire, veselie, eroism, teamă, dezgust, admirație. 

Actorul era nevoit să-și asume aceste sentimente, să le exprime în jocul său actoricesc. 

Asumarea și exprimarea pe scenă a unor sentimente, situații, face parte din procesul psihologic 

al actorului. Mijloacele de realizare a spectacolelor, spre deosebire de poporul european, erau 

foarte sărace. 

Diferențele dintre actorul grec și cel indian nu sunt majore, ambii se folosesc de 

mijloace de expresie cum ar fi imaginația, dansul, cântecul, doar că putem spune că poporul 

indian folosea un proces psihologic în crearea personajelor, pe când actorul grec se folosea mai 

mult de procesul exterior. Deci, la poporul asiatic procesul este de la interior la exterior și la 

greci, de la exterior la interior. Nu era permisă înfățișarea pe scenă a unor fapte foarte violente, 

crime, nici chiar lupte, înfrângeri, acțiuni vulgare sau un ritual religios. Doar povesteau despre 

faptele de acest fel și le imaginau, ca mai apoi să le transmită publicului, erau deci nevoiți să 

gândească în imagini, să vizualizeze, să-și asume situația dată.  

Actorii poporului chinez, până în anul 1911, numai bărbați, vorbeau cu glas subțire, cu 

intonații nenaturale și se mișcau foarte lent, rămânând în poziții bizare. Un moment semnificativ 

în evoluția teatrului chinez îl marchează apariția personajului cântător, care comenta 

întâmplările scenice și interacționa cu publicul. Dacă un actor jignea prin jocul său pe unul dintre 

membrii familiei imperiale, era condamnat la moarte. În vremea lui Confucius (sec. VI I.Hr.), unii 

băieți comedieni au fost decapitați. 

Poporul japonez are o precizie aproape milimetrică în mișcări, foarte bine gândite și 

controlate, concentrarea era una maximă, jucând rolul de intermediari între lumea zeilor și 

lumea oamenilor. Corul era compus din 6-8 persoane. Actorii sunt toți de sex bărbătesc. Fiecare 

dintre cele cinci școli Nō își instruiește proprii actori principali (shite), companionii lor (tsure), 

actorul copil (kokata), corul și asistenții de scenă. Actorii secundari (waki) și companionii lor sunt 

instruiți în alte școli, de exemplu școala Takayasu. Fiecare instrument se învață în școli proprii. 

Toată instruirea se face prin memorare, atât mișcările, cât și părțile vocale. Fiecare unitate de 

mișcare, inclusiv umblatul tipic teatrului Nō, unde călcâiul nu părăsește podeaua, se 

numește kata. 

La toate popoarele se pune accentul pe mimică, pantomimă și o plasticitate a corpului 

aparte (poporul japonez în special). Ne putem da seama că performanțele lor artistice erau de 

excepție, le studiau cu atenție, era o muncă de ani de zile. Asta era meseria lor, din asta își 

câștigau traiul, actorul de azi se împarte în mai multe, încercând să-și câștige traiul. A fi actor 

necesită multă muncă și studiu, iar actorii din antichitate își făceau meseria. Observau cu 

atenție diferite comportamente pentru a le aduce pe scenă, mai ales actorii de comedie, cei 

care nu aveau texte învățate de dinainte, cei care se foloseau de ultimele bârfe, de ultimele știri 

și zvonuri pentru a-și face spectacolele. Și-au creat tipuri de personaje, din care s-au născut 

mai târziu și cele din commedia dell’arte. Actorii de comedie puneau accentul foarte mult pe 

                                                           
37 F. Faifer, Incursiuni în Istoria Teatrului Universal (de la origini până la Renaștere), Theatrum Mundi, Editura Timpul, 
Iași, 2010. 
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costumele lor reprezentative, chiar dacă trebuia să vândă tot, să rabde de foame, costumul era 

pe primul loc, pentru că el le aducea și pâinea. Cu cât aveai mai multe aptitudini și calități 

artistice, cu atât erai mai căutat și trupa din care făceai parte avea mai mult succes. Orice putea 

fi folosit ca un atu, acrobațiile, cunoașterea unei limbi străine sau unui alt dialect, mersul în 

mâini, să faci trucuri magice; asemenea contextului actual, în care cu cât se dezvoltă mai multe 

aptitudini, cu atât cresc șansele spre un real succes. 

În concluzie, munca actorului din antichitate nu s-a schimbat cu mult față de cea a celui 

din contemporaneitate, deși tehnicile și metodele de învățare și predare au evoluat. Actorul de 

astăzi este la fel de dornic să se perfecționeze pentru a putea face roluri de excepție, scopul lui, 

rămânând același din antichitate până acum: educarea și destinderea publicului, pentru a-l ajuta 

să înțeleagă care sunt valorile umane cu adevărat. Singura diferență este că atunci actorul pare 

să fi avut mai mult timp pentru lucru. Societatea actuală se desfășoară într-un ritm mult prea 

alert, în care parcă nu mai există timp pentru studiu, aprofundare, muncă de laborator, în care 

să se realizeze descoperirea personală și a partenerilor de scenă. În plus, apare problema 

surplusului de actori pentru oferta existentă pe piața muncii, care determină o luptă a actorului 

cu el însuși pentru a găsi oportunități de lucru într-o societate competitivă, care nu așteaptă. 

Prin urmare, astăzi, actorul trebuie să găsească timpul pentru a se antrena și pentru a-și găsi 

locuri de muncă, ceea ce se dovedește de cele mai multe ori obositor și nerentabil. Din acest 

motiv, din păcate, sunt mulți cei care se reorientează spre alte cariere sau care găsesc slujbe 

complementare pentru a putea duce un trai decent.  
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Acțiunea și monologul interior în munca de creație38  

 

                              Gina (PITULEA) NICA, Drd.  
 

 

Rezumat: Personajul dostoievskian provoacă, prin cuvintele pe care le folosește, prin ideile și 

gândurile sale și nu în ultimul rând prin natura extraordinară a situațiilor în care se implică, 

gândurile și capacitatea dialogală a mentalului actorului. În acest fel impactul se consolidează în 

schimbări și modificări ale modalităților de gândire, ale psihicului și comportamentului actorului. 

Vechile preconcepții fac loc gândurilor noi, curajoase și încărcate de diversitate. Ne mai vorbind 

de faptul că, în mentalul actorului vor apărea contradicții și conflicte între propriul său mecanism 

de gândire și influențele noi din partea mecanismului de gândire al personajului dostoievskian și 

dinamismul acesta va participa la dezvoltarea percepțiilor, atitudinilor și a relaționării în planul 

fizic. 

 

Cuvinte cheie: Dostoievski, personaj, monolog interior, organicitate, capacitate dialogală, 

acțiune fizică 

 

 

 În a doua perioadă a activității sale, când a întregit sistemul cu metoda acțiunii fizice, 

Stanislavski nu a renunțat la metoda memoriei afective, ci a suplimentat-o cu o metodă 

stimulatoare. Corect spus este că sistemul a fost reîntregit și nu schimbat. Rostirea cuvântului 

pe scenă este o acțiune și această acțiune este activă, ceea ce implică activarea gândurilor 

pentru că ele pot să conducă acțiunea în direcția stabilită prin temă. Stanislavski obișnuia să 

spună: „Cuvântul tău să nu fie gol și nici tăcerea ta lipsită de cuvinte”.  Acțiunea pe care o 

înglobează cuvintele replicii poate fi valorificată și intensificată prin metode care au în vedere 

aspectele exterioare sau interioare. Astfel, unele vizează  linia exterioară și anume studiul 

structurii logice a frazei, iar altele au în vedere interiorul actorului prin dezvoltarea în mentalul 

acestuia a imaginilor și reprezentărilor corespunzătoare pe care le va folosi în acțiune alături de 

ceea ce oferă textul. 

Este interesant cum Stanislavski explica actorilor cum poate fi construit traseul pe care 

îl au ideile unui rol și cum prin acțiunea verbală actorul poate să transmită partenerului imaginile 

sale și logica sa. În acest scop actorul trebuie să dispună de o calitate desăvârșită a mentalului  

și psihicului, astfel încât să aprecieze limpede ceea ce-și imaginează și spune și să transmită 

corect și fidel partenerului; să-l facă pe acesta să vadă imaginea pe care el o descrie. 

Întotdeauna transmiterea este corectă, vie, firească și clară dacă este rezultatul unui gând 

corect și clar, a unei intenții autentice și a unei dorințe sincere de implicare. Toate acestea devin 

posibile în momentul în care actorul, pe de o parte, cunoaște acțiunile fizice și are stabilită 

înlănțuirea logică a lor, iar, pe de altă parte, dispune de capacitatea adecvată de a crea imagini.  

Actorul, aflat în permanență, pe de-o parte în starea de prezență, în starea lui eu sunt acum, iar 

pe de altă parte în cea de autoprovocare prin magicul dacă (dar dacă sunt în situația propusă 

de temă?), ajutat firește de imaginația sa creatoare va reuși să facă să se manifeste intuiția, 
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acea lumină a subconștientului39 atât de necesară în creația pe scenă. Ideea de a provoca 

subconștientul printr-o activitate intensă la nivel de conștient, este punctul culminant al 

învățăturii lui Stanislavski. Dintre toate activitățile conștiente (înțelegerea și cunoașterea 

personajului, a comportamentului și caracterului acestuia, imaginația și capacitatea de a avea o 

viziune interioară, capacitatea de a se  pune în situația propusă, acțiunea fizică, antrenarea 

sentimentelor și a mentalului), puterea gândului (care într-un fel le guvernează pe toate 

celelalte) și capacitatea de concentrare și focalizare sunt elemente fără de care arta actorului nu 

își atinge scopul. Aici, undeva la nivelul gândului se produce acel stimul determinant, necesar 

manifestării intuiției.  Logica, consecvența și intensitatea acțiunilor conștiente amintite mai sus și 

în mod special a gândului îl vor propulsa pe actor într-o zonă în care imposibilul devine posibil, 

în care subconștientul40 începe să se manifeste. De exemplu, în lucrul cu imaginația, 

consecvent și cu participare, fantasticul dobândește dimensiuni ale realității, imaginile create 

fiind de real folos actorului. Stanislavski insistă asupra participării, pentru că, dacă imaginația 

actorului recreează sau, mai bine spus, personalizează pentru el povestea situației de jucat fără 

ca el să întreprindă acțiunile cerute de povestea reală, atunci va povesti cu ajutorul imaginației 

povestea sa. Actorul trebuie să ia decizia (și aici intervine plăcerea despre care se discută atât 

de mult că trebuie să o aibă actorul pe scenă) de a acționa în situație, folosindu-se de 

fantasmele sale și să înceapă să „repare aeroplanul, să învețe în Crimeea sau să păzească 

tabăra”41, așa cum cere povestea; în această calitate de real personaj nu se mai poate vedea 

pe sine (spectator fiind se putea vedea), ci numai ceea ce este în jurul său; în acest mod, 

implicat fiind în activitatea fizică, va acționa și va răspunde cu adevăr la tot ceea ce se întâmplă 

în jurul său. Astfel va avea viața cerută de rol și, în același timp viața sa, va avea revelația lui eu 

sunt personajul.  

Viziunea interioară a ceea ce gândește actorul este cumva motorul imaginației dinamice 

care  îl implică în situația scenică și-l convinge să nu mai fie propriul spectator. Mai mult decât 

atât, actorul trebui să-și antreneze abilitatea de a putea imagina un flux de imagini care să se 

suprapună unui flux de situații propuse. Deci, este nevoie de o împărțire a situației mari de joc 

propuse în situații de joc mai mici pentru a tempera și a oferi în același timp continuitate și 

ritmicitate jocului scenic. Aceste imagini cu cât sunt mai complexe și mai bogate, cu atât jocul 

actorului va avea mai multă substanță și va fi mai adevărat.  

Puterea de a imagina astfel de imagini, prin creație directă, spontană sau prin aducerea 

în actualitate prin procesul de amintire, este determinată de antrenamentul la nivel mental și de 

dinamica gândurilor. Monologul interior îi va permite actorului ca în fiecare moment al 

desfășurării piesei și al acțiunii interioare să vadă în mod real ceea ce se petrece în afară de el, 

pe scenă (situațiile propuse din exterior) dar și ceea ce se produce înăuntrul lui, în propria 

imaginație (viziunile care ilustrează situațiile propuse). Momentele vizuale exterioare și 

interioare ce se vor forma trebuie să fie caracterizate de continuitate în raport de continuitatea 

situațiilor propuse. Actorul, trăiește astfel pe cont propriu, în mod conștient conform 

efervescenței mentalului său situații propuse. 

Succesiunea imaginilor create de imaginația interioară a actorului, din memorie în 

exterior, pentru a le vedea, este mijlocită de reprezentarea acestora cu ajutorul gândului. 

Vederea acestor lucruri imaginate va solicita ochii lăuntrici. „Obiectele și chipurile pe care le 

                                                           
39 „În manualele clasice de psihologie, trece drept un adevăr ineluctabil faptul că Leibniz e acela care a formulat pentru 
prima oară, prin teoria sa asupra ”percepțiilor mici” , problema unei vieți sufletești subconștiente.” - Mihai Ralea, Scrieri 
din trecut, editura E.S.P.L.A., p. 9 
40 „Rămân inconștiente în primul rând toate aptitudinile și predispozițiile noastre ereditare,subcorticale, Gusturile 
înclinările, reacțiile la stimulentele mediului sunt dominate de predispoziții pe care nu la cunoaștem” - Idem, p. 21 
41 V. Toporov, Stanislavski la repetiție, Editura Cartea Rusă, 1959, p. 103 
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imaginăm, deși se proiectează în afară de noi, se ivesc totuși în prealabil înăuntrul nostru, în 

imaginația și memoria noastră”42.  

În acest context, important mi se pare exercițiul pe care profesorul îl propune elevului în 

lecția despre imaginație din  lucrarea Munca actorului  cu sine însuși, de la pagina 89. Cerința 

exercițiului este ca elevul actor să-și povestească toată viața, din momentul în care își poate 

aminti.  Povestind, elevul aduce în exterior imagini cu leagănul din grădină care-l speria, imagini 

cu mama și doica în grădină, pe stradă, imagini din primele zile de școală. Ceea ce constată în 

final este că „trecutul este format din etape mari și episoade separate ca un lanț lung, lung…”43. 

Întrebat fiind, dacă vede acest lanț lung de etape și episoade, studentul răspunde că da, dar cu 

întreruperi. Profesorul este entuziasmat și-i explică importanța exercițiului pentru crearea în 

același mod a unui film cu viața întregului rol pe care îl are de jucat. Din toată viața trăită în mod 

real „ți-a rămas numai amintirea celor mai însemnate momente. Trăiește întreaga viață a rolului 

și lasă să-ți rămână numai cele mai însemnate momente ale ei”44.  

Înlănțuirile din viața rolului trebuie și ele văzute cu gândul așa cum facem în cazul 

amintirilor. Viața reală creează singură, în mod firesc fluxul viziunilor în momentul în care mintea 

îi cere s-o facă, în cazul vieții imaginare a rolului, actorul trebuie să intre în viața imaginată și să 

facă el acest flux al viziunilor interioare. Stanislavski atribuie imaginației calitatea de a răspunde 

ori de câte ori i se cer imagini, spre deosebire de sentimente care sunt schimbătoare și greu de 

accesat. Imaginile se stabilizează mai ușor și mai bine în memoria noastră vizuală și actorul 

poate să le activeze mai ușor în momentul reprezentării. Acesta este motivul pentru care este 

nevoie de imaginație în demersul trezirii sentimentelor și trăirilor interioare în prezent în raport 

cu tema cerută de rol. „Stări de spirit corespunzătoare, analoge cu piesa, să susțină necontenit 

în noi filmul cinematografic. Să ne învăluie, să provoace trăiri, dorințe, tendințe corespunzătoare 

sau chiar acțiuni. Iată de ce în fiece rol ne sunt necesare situații propuse, nu simple, ci bogate 

în imagini...”45. În același timp, imaginația ajută actorul nu numai să creeze, ci și să 

împrospăteze ceea ce este gata creat.  

Spuneam că este nevoie de imagini autentice, consistente pentru a susține 

complexitatea întâmplărilor din situațiile propuse, acestea putând să prindă viață mai lesne în 

imaginația actorului și să o stimuleze pentru a crea la rândul ei imagini sau pentru susținerea 

unui proces de amintire astfel încât să creeze conținutul acelui monolog interior  necesar 

creației în conturarea unei noi vieți. Cum facem să impulsionăm imaginația și s-o dezvoltăm? 

Înmulțirea imaginilor din imaginație și creșterea puterii de închipuire pot fi realizate prin 

creșterea dorinței sincere de a ști cât mai multe despre tine actor în situația propusă. Întrebările: 

când, unde, de ce, pentru ce, ce? sunt necesare atât ca imbold al fantasmelor, dar și ca 

dezvoltare a acestora. Odată îmbogățit conținutul în imagini al imaginației, acțiunea apare 

necesară și este mai intensă și mai consistentă. 

Acțiunea, dacă este inițializată cu un deficit de imaginație, este simplă și săracă și nu 

are forța de a căpăta intensitate, pe când, dacă procesul pleacă de la plăsmuire și imaginație 

bogată, acțiunea devine autentică și crește hrănindu-se din ceea ce-i propune născocirea. 

Singura problemă care apare aici este logica imaginației. Ea va fi de fiecare dată în acord cu 

situația propusă, cu forța gândurilor actorului de a o susține și dezvolta în direcția care să-i 

sprijine lucrul. Dacă imaginația este pe direcția scopului acțiunii, va impulsiona acțiunea justă, 

valabilă; acțiunea fiind chintesența, cea care dă calitatea creației actorului pe scenă. Mai mult 

decât atât, actorul trebuie să se cunoască bine pe sine. Știind la ce este sensibil cu adevărat în  

                                                           
42 K.S. Stanislavski, Munca actorului cu sine însuși, Ed. Nemira, București, p. 88 
43 Idem, p. 89 
44 Idem, p. 90 
45 Idem, p. 120 
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viață, ce-l bucură, ce-l sperie și ce-l face să sufere va avea un control astfel încât să aleagă 

plăsmuirea potrivită, cea care să-i dea libertate deplină în acțiune. Actorul nu lucrează cu acțiuni 

la întâmplare. Plăsmuirea, și ea ocupă mentalul actorului; am putea vorbi despre un monolog al 

imaginilor din mentalul actorului, monolog care trebuie să se suprapună logic cu cel al 

personajului. Cum există gânduri parazitare așa există și imagini parazitare care viciază, 

deturnează acțiunea. Știind în imaginație răspunsul la întrebări de genul: unde este, cine este, 

de unde a venit, de ce are nevoie, unde va pleca, pentru ce, ce va face acolo, cum este, e frig, 

e cald?, actorul va reuși să ordoneze imaginile pe paliere distincte așa încât folosindu-le în 

timpul acțiunii va potența reprezentarea.  

Actorul trebuie să-și folosească gândurile și imaginile în direcția autoprovocării prin 

întrebarea: dar dacă fantasma pe care am creat-o ar fi adevărată, ce aș face? Răspunsul la 

această întrebare va fi o implicare activă, o reprezentare consistentă și o acțiune care va naște 

imagini noi, gânduri noi evident în acord cu tema. Astfel, dialogul gândurilor și al imaginilor este 

implicat în creație.  Monologul interior în forma sa finală, când monologul personajului devine 

monologul actorului este activitatea mentală pe care actorul o dezvoltă în momentul creației pe 

scenă. El este în timpul jocului dualitatea, el actor și el în situație. Glisarea pe care o face de la 

el la el în acord cu tema propusă trebuie să fie foarte fină, iar timpul petrecut cu economia și 

gestiunea creației este foarte scurt; ceea ce trebuie să existe este personajul. Situațiile propuse, 

magicul dacă, imaginația activă, filmul imaginilor reprezentate, acțiunea scenică interioară și 

exterioară sunt procedee care vor crea monologul interior prin antrenarea gândirii și abia după 

aceea vor apărea sentimentele și trăirile interioare. 
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Desfășurarea atelierului de commedia dell’arte46 

 

                              Ioana RUFU, Drd. –  

absolvent Master Pedagogie Teatrală 
 

 

Rezumat: Fiecare dintre noi purtăm în viața de zi cu zi o mască. Commedia dell’arte, prin 

studiul măștii, scoate la suprafață lucrurile de care noi fugim în viața de zi cu zi, animalul ascuns 

în interiorul nostru. Deși commedia dell’arte este un tip de teatru de reprezentare, care pare să 

nu aibă în comun nimic cu procesul interior, studiul acesteia nu eludează procesul psihic. 

 

Cuvinte cheie: mască, commedia dell’arte, pedagogie artistică, expresivitate, studiul animalelor 

 

 

Desfășurarea atelierului de commedia dell’arte presupune coordonarea mai multor 

paliere, foarte bine articulate, care se succed într-un ritm bine susținut din punct de vedere fizic; 

dobândirea și stăpânirea mijloacelor specifice acestui tip de teatru constituie, de fapt, esența 

studiului commediei dell’arte. În continuare, voi descrie metodologia de lucru pe care o propun 

și pe care o folosesc pentru antrenarea studenților de la specializarea Master Pedagogie 

Teatrală, an I, din primăvara anului 2018.  

  

Didactică 

- o primă perioadă teoretic-introductivă, o familiarizare cu istoria commediei dell’arte, cu 

spectacolele celebre ale lumii, dar mai ales cele italiene ale unor regizori cu modalități 

diferite de abordare a commediei dell’arte; 

- următoarea etapă de studiu este dedicată dezvoltării expresiei corporale prin utilizarea 

elementelor de biomecanică (impuls, dezvoltarea mișcării, frâna, punctul, compoziția unor 

fraze plastice, dialogul fizic), izolarea (utilizarea diferitelor părți ale corpului fără a pune în 

mișcare altele), utilizarea spațiului, codurile de mișcare ale măștii, utilizarea vocii, exerciții 

ritmice etc.; 

- următoarea etapă este dedicată studiul animalelor (animalul fiind prezent în interiorul 

fiecărei măști), studiului celor patru elemente pe care le regăsim în interiorul măștii (apă, 

aer, pământ, foc), studiul persoanelor pe stradă, iar mai apoi aplicarea pe propriul corp, 

direcția măștii fără mască și nivelurile de tensiune, raportul servitor-stăpân, dominat-

dominant; 

- construcția unui personaj plecând de la studiul măștii – forma corpului, centru de greutate, 

mișcare specifică/tic, mers, nivelul de tensiune, element al naturii, animal, ritm, vocea, stare 

de spirit (închidere, deschidere) etc.; 

- utilizarea măștii; 

- studiul personajelor de commedia dell’arte: Îndrăgostiții, Zanni, Arlecchino, Brighella, 

Colombina, Pantalone, Dottore, Capitano, Strega etc.; 

- improvizații pentru fiecare tipologie de personaj; 

- improvizații – scene; 

- construcția unei canavale. 

                                                           
46 Fragment din lucrarea de disertație Ioana Rufu, Tehnici și metode de commedia dell’arte în pedagogia teatrală, 
coordonator conf. univ. dr. Bogdana Darie, susținută în iunie 2018. 
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Prima perioadă, cea teoretic-introductivă este dedicată familiarizării cu diferitele 

modalități de lucru ale commediei dell’arte astăzi, prin urmărirea de înregistrări cu spectacole 

celebre, workshopuri și diferite prezentări publice, toate realizate de companii de teatru din 

Italia, regizori italieni specialiști în domeniu. Una dintre spectacolele importante urmărite este 

„Arlecchino, slugă la doi stăpâni” în regia lui Giorgio Strehler, de la Piccolo Teatro din Milano. 

Se observă diferențele dintre cei trei mari actori care au jucat rolul lui Arlecchino: Marcello 

Moretti, Ferruccio Soleri și Enrico Bonavera. O altă realitate importantă a școlii de commedia 

dell’arte, opusă școlii Piccolo Teatro din Milano ca stil, este Tag Teatro din Veneția, companie 

condusă timp de mulți ani de către Carlo Boso.  

După cum bine știm, pentru a putea juca commedia dell’arte este nevoie de un corp 

extrem de bine antrenat și mai ales, un corp conștient, bine gestionat. De aceea, dezvoltarea 

expresiei corporale este una continuă, corpul având nevoie de antrenament constant. Pentru 

dezvoltarea expresiei corporale, elementele folosite cu precădere sunt elementele de 

biomecanică: timpul – ritm, impulsurile și acțiunile fizice, construcția unei structuri fizice. 

Obiectivul principal al actorului este obținerea de expresivitate maximă prin dozarea energiei 

consumată. Principiile lucrului sunt sensurile echilibrului, coordonării, vitezei, inerției, tensiunii. 

Obiectul mască conține coduri extrem de clare, de aceea, izolarea (isolation) diferitelor 

părți ale corpului este extrem de importantă. Pentru a fi vizibilă, vie, masca nu trebuie mișcată 

împreună cu tot restul corpului. Se mișcă ori masca, ori restul corpului. Dacă actorul mișcă tot 

corpul împreună, publicul nu va avea timp să vadă absolut nimic. Masca are nevoie să stea 

nemișcată, să deseneze linii. Profesorul polonez de pantomimă, mască neutră, mască larvară, 

mască de commedia dell’arte, Andrzej Leparski, spunea: „Trebuie să îți imaginezi că nasul 

măștii tale este un creion și că tu ai în permanență în fața ta o foaie de hârtie. Dacă pe foaie vei 

desena linii, puncte, atunci înseamnă că folosești bine masca. Dacă, în schimb, foaia ta va fi 

plină de mâzgăleli, înseamnă ca nu folosești bine masca”. De aceea, mai întâi se învață cum se 

folosesc separat diferitele părți ale corpului, izolând restul corpului. E nevoie de timp și de 

antrenament constant.  

Desigur, vocea actorului trebuie și ea antrenată. Să nu uităm că spectacolele de 

commedia dell’arte se jucau în piață, fără nici un fel de amplificatori vocali. Nu pot să nu 

subliniez faptul că a juca cu lavalieră sub masca de commedia dell’arte este de nedorit. Dispare 

orice urmă de magie. Dar, în afara faptului că vocea trebuie antrenată, să nu uităm faptul că 

masca nu poate avea niciodată vocea actorului. Masca este un monstru, corpul suferă 

transformări, de aceea nici vocea nu poate fi cea naturală. De aceea, este nevoie să fie găsită 

organicitatea acelei voci transformate, ca mai apoi, acea voce să poată căpăta și forță. În afară 

de clasicele exerciții vocale care se studiază în facultate, exercițiile specifice sunt legate de 

corporalizarea literelor, a sunetelor, ca în final să se lucreze pe vocile diferitelor personaje.  

Ritmul unui spectacol de commedia dell’arte este unul extrem de alert, spectacolele se 

adresau publicului din piață. Actorii nu își puteau permite să dea timp publicului să respire, să 

se plictisească. Altfel, erau pierduți. Rămâneau fără public și, deci, fără hrană. De aceea, 

actorul trebuie să aibă un simț ritmic extrem de dezvoltat. Actorul nu are voie să se odihnească. 

Acesta trebuie să respire pe replica colegului, ca în momentul în care colegul a terminat textul, 

el să fie pregătit să atace replica direct. Atenție, este foarte important ca ritmul să nu fie 

confundat cu viteza, cu isteria. Pentru acest lucru este nevoie de antrenament. Jocurile ritmice 

dezvoltă auzul, simțurile. Studentul începe să simtă când poate accelera, când este nevoie să 

încetinească ritmul, rămânând în interiorul rigorilor stilului. 

Un alt aspect important este spațiul. Sigur, utilizarea spațiului este importantă în actorie 

în general. În formarea tânărului actor, studiul spațiului este o etapă importantă, de aceea în 

anul întâi se fac nenumărate exerciții și jocuri care dezvoltă capacitatea studentului de a folosi 
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la maximum spațiul din jur. Doar că diferența dintre un student care studiază commedia dell’arte 

este următoarea: spațiul de joc este concentrat, scena de commedia dell’arte având trei pe 

patru metri, iar înălțimea unei scene clasice de commedia are un metru șaptezeci. În plus, este 

posibil să fie prezenți pe această scenă minusculă chiar și zece persoane în același timp, iar o 

mare parte din actori joacă cu mască. Cu siguranță, utilizarea spațiului, conștientizarea acestuia 

este un aspect important. 

Desigur, un alt element relevant îl constituie codurile măștii. Masca nu se poate mișca 

oricum, masca cere o mare rigoare și o mare disciplină. Masca acoperă fața, obligând studentul 

să își folosească întregul corp pentru a fi expresiv. De obicei, se consideră că emoțiile se 

exprimă doar la nivelul feței, prin intermediul mimicii și a ochilor. Ce se întâmplă în momentul în 

care nu se văd nici ochii, nici fața? Actorul învață să exprime cu tot copul ceea ce era obișnuit 

să facă doar cu fața și cu ochii.  Paradoxal, masca nu acoperă, ci pune în evidență. Totuși, este 

nevoie de exercițiu și explorare pentru a învăța cum acest lucru devine posibil.   

În commedia dell’arte, cel de-al patrulea perete dispare. Toate emoțiile, trăirile sunt transmise 

direct publicului. De aceea, masca se va mișca în linii drepte, masca este cea care se mișcă 

prima, apoi urmează și corpul. 

 

Studiul animalelor 

O mască de commedia dell’arte realizată de un artist conține multe elemente. Un 

element esențial este animalul totem, animalul care conduce acea mască. De aceea, o etapă 

importantă o reprezintă studiul animalelor. Mai întâi, se observă fiecare animal în parte. Apoi, 

fiecare student actor va fi pus în situația de a fi acel animal pentru a explora cum se mișcă, cum 

doarme, cum mănâncă, cum se joacă, cum vânează, cum reacționează când este în pericol. 

Următoarea etapă este aceea de umanizare a propriului animal, omul cu trăsăturile acelui 

animal. Atunci, întrebarea dominantă devine ce fel de om ar fi cel care se mișcă în stilul unui 

anumit animal, care vorbește într-un anumit mod.  

 

Cele patru elemente ale naturii: apă, aer, pământ, foc 

În afară de animal, fiecare mască conține un element al naturii. Îndrăgostiții sunt măști 

de aer, servitorii, Arlecchino, Colombina, Zanni sunt măști de pământ, Capitano este o mască 

de foc etc. Studenții vor experimenta ce modificări suferă corpul lor în momentul în care sunt 

aer, în momentul în care devin apă, pământ, foc. 

 

Studiul persoanelor de pe stradă 

Un exercițiu cunoscut în școlile de teatru este nelipsit și când vine vorba de studiul 

măștii. La fel ca studiul animalelor, se studiază și oamenii. Ce formă are corpul, mai închis sau 

deschis, care este punctul de sprijin sau centrul de greutate al corpului, nivelul de tensiune din 

corp, cum se mișcă, cum privește, cum vorbește (în cazul în care se pot observa aceste 

acțiuni), care este ticul? Obiectivul este de a observa cât mai multe detalii posibile. Abilitatea 

specifică dezvoltată cu ajutorul acestui exercițiu este observarea. 

Următoarea etapă este cea în care se folosește propriul corp pentru construcția 

persoanei observate. Evident, acea persoană va fi punctul de plecare pentru creație, lucrurile 

observate și studiate la altcineva, vor căpăta o altă expresie pe un alt corp. Același lucru se 

întâmplă și cu personajele de commedia dell’arte. De cele mai multe, se spune că Arlecchino se 

mișcă așa, Pantalone, altfel etc. Desigur, se pleacă de la un model, dar niciodată Arlecchino al 

meu nu va semăna cu cel al colegului, pentru că eu am un corp diferit de cel al colegului, un 

ritm diferit, o structură diferită etc. 
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Raportul servitor-stăpân, dominat-dominant 

În viață, cu toții suntem ori servitori, ori stăpâni. Deși am vrea să fim cu toții stăpâni, 

adesea suntem servitori, adică suntem dominați de către altcineva. Ce se întâmplă cu noi când 

suntem servitori în raport cu anumiți oameni, ce se întâmplă cu noi în momentul în care 

devenim stăpâni? Ce se întâmplă când ne întâlnim cu un alt servitor sau cu un alt stăpân? 

Aceasta constituie o altă etapă de studiu prezentă în școala de teatru, relațiile dintre personaje, 

raportul dintre personaje, diferențele sociale dintre personaje etc. 

 

Studiul obiectului-mască 

După o lungă perioadă de studiu, vine momentul apropierii de obiectul mască. Într-

adevăr, este nevoie să treacă destul de mult timp până la acest punct, dar această pregătire 

este absolut necesară. Modalitățile de studiu sunt multiple. Se poate pleca de la studiul 

obiectului mască, ca mai apoi să se contureze corpul, se poate pleca și invers, de la corpul unui 

personaj, ca mai apoi să se aleagă masca potrivită pentru acel corp. Modalitatea aleasă de 

mine de această dată la atelier a fost cea în care masca este punctul de plecare.  

Fiecare student își alege o mască instinctiv, masca de care acesta se simte atras. 

Masca va fi privită cu mare atenție, citită, ca și cum ar fi o carte. Ce animal este, ce element al 

naturii, servitor sau stăpân, bătrân sau tânăr etc.? Se privește cu atenție culoarea măștii, liniile 

acesteia.  

Următoarea etapă o reprezintă confruntarea cu publicul. De ce este necesar acest 

lucru? Pentru că de multe ori, ceea ce eu cred despre propria-mi mască, nu este ceea ce vede 

și publicul. De aceea, ceea ce mi-am imaginat va fi verificat împreună cu un partener. Unul 

dintre cei doi va fi actorul, iar celălalt, publicul. Actorul va ține masca în mână, fără să îi modifice 

forma, fără să o strângă, fără să îi bage mâinile în ochi. Va face micro-mișcări cu masca, 

folosindu-se de încheietură. Publicul va trebui să spună ce observă. În afară de stările pe care 

le va observa, va trebui să îl atenționeze pe actor cu privire la unghiurile moarte ale măștii. Ce 

înseamnă acest lucru?  

Există măști plate, cu nasul mic (ex: Arlecchino) și măști cu nasul mare (ex: Pantalone, 

Zanni etc.). Măștile cu nasuri mici, plate, sunt măști de 45 de grade, în timp ce măștile cu nas 

mare sunt măști de 90 de grade. Acest lucru înseamnă că actorii care vor folosi măști plate, vor 

fi conștienți că nu vor putea să joace la 90 de grade, pentru că masca lor va dispărea, nu va mai 

fi vizibilă. Actor care utilizează masca va fi conștient că nu va putea juca cu spatele la public. 

Aceste lucruri vor fi observate de colegul public, actorul fiind atenționat de limitele măștii cu care 

acesta va lucra. Următoarea etapă este cea în care studentul va îmbrăca masca. Spun o va 

îmbrăca și mă refer la faptul că masca îi va modifica întreg corpul, precum o pereche de pantofi 

cu toc modifică întregul corp al femeii, o rochie care cade într-un anumit mod pe corpul unei 

femei, îi va modifica mișcările. Același lucru este valabil și pentru bărbați. Un costum și o 

pereche de pantofi cu siguranță îl vor transforma pe cel care este obișnuit să se îmbrace mereu 

în jeans. Bineînțeles, cu toți pașii de antrenare parcurși până în acest moment: animal, element 

al naturii, forma corpului, centru de greutate, nivelul de tensiune, ritm, mers, mișcare 

specifică/tic, stare de spirit (închidere, deschidere) etc.  

Studentul își va pune masca cu spatele la colegii săi, va simți care este corpul acelui 

personaj și se va întoarce cu fața. Singurul lucru pe care va trebui să îl facă în primă fază este 

să avanseze cu corpul acelei măști. Confruntarea cu publicul este esențială și se analizează cu 

atenție ce s-a observat, ce a funcționat și ce nu a funcționat.  
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Studiul personajelor  

În etapa anterioară, studiul a pornit de la obiectul mască. În această etapă, se 

inversează lucrurile, pornindu-se de la modalitatea de mișcare a celebrelor personaje de 

commedia dell’arte: îndrăgostiții, Zanni, Arlecchino, Brighella, Colombina, Pantalone, Dottore, 

Capitano, Strega etc. 

 

Improvizații  

Această etapă de studiu este dedicată improvizației pe anumite teme specifice fiecărui 

caracter în parte. Ex: iubirea, ura, bani, avariție, trădare etc.  

 

Construcția unei canavale 

Ultima perioadă de lucru este concentrată pe construcției unei canavale. Se pleacă de 

la situații de viață, problematici de interes pentru studenți, urmând ca mai apoi să se 

construiască scenele cu ajutorul improvizației. 

 

Obiectul-mască 

Calitatea măștii este esențială. O mască realizată de un profesionist face diferența, 

calitatea jocului actoricesc îmbunătățindu-se considerabil. Din aceste motive, măștile folosite la 

studiu sunt construite de unul dintre cei mai mari maeștrii creatori de măști din Europa, Stefano 

Perocco di Meduna.  

 

În încheiere, am preluat următorul citat, care sintetizează rolul pe care commedia 

dell’arte a reușit să îl dobândească în lumea teatrului și evidențiază necesitatea studierii în 

pregătirea fiecărui actor: „Și astăzi, ca și atunci, teatrul preia elemente pentru a le converti la 

gustul unei epoci în care toți, absolut toți oamenii, au acces la el. Responsabilitatea teatrului  

este enormă. Să devii sau să redevii mijloc ideal de comunicare între oameni, să-ți creezi noul 

cod de simboluri, să îndrumi astfel creând stări emoționale și fără să abdici de la adevărata artă, 

pare într-adevăr imposibil. Și totuși, commedia dell’arte a izbutit”47. 
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Un rol dintr-un roman48 

 

                              Carmen GÂLCĂ –  

student Master Pedagogie Teatrală 
 

 

Rezumat: Crearea unui rol presupune un drum complex, adesea nesigur, în care cunoașterea 

și autocunoașterea sunt, de fapt, cele mai importante ținte. Înțelegerea universului dramatic, al 

lumii și timpului istoric în care a fost scris materialul, precum și spațiul și timpul la care face 

referire textul, analiza personajelor și găsirea de asemănări cu persoane reale țin de domeniul 

cunoașterii; dar mai exista și procesul de autocunoaștere, în care fiecare actor trebuie să-și 

găsească zona de echilibru creator într-o situație scenică nouă, necunoscută și parcă, învăluită 

în mister. 

 

Cuvinte cheie: rol, adevăr scenic, cunoaștere, autocunoaștere, instinct artistic 

 

 

Particularitatea romanului Și caii se-mpușcă, nu-i așa? este tocmai, apropierea 

autorului de subiect, cunoașterea intimă a acestuia cu depresia, fatalismul, foamea și instinctul 

de a supraviețui cu orice preț, până la corupție. Horace McCoy a trăit şi a simțit alături de alți 

oameni efectele Marii Crize economice din anii 1930, oameni a căror poveste a fost înscrisă 

pentru posteritate în romanul Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?.  

Acest roman a creat un val ciudat de sentimente în jurul lui. A fost plăcut şi apreciat, dar 

şi respins în același timp. Cam asta este şi sentimentul pe care l-am avut şi eu la citirea 

romanului. Acesta te implică atât cât te lași implicat, uneori ceea ce ţi se povestește este atât de 

crud încât preferi să închizi ochii, pentru că îți este greu să crezi că ființa umană a acționat în 

modul acesta, vrei să crezi mai bine despre tine, dar romanul nu te lasă. Îți spune partea aia a 

poveștii care se maschează de obicei, acest roman nu este cu happy end, visurile oamenilor 

înscriși la maraton nu se împlinesc. 

Horace Mccoy nu a vrut să mângâie sau să aline pe  nimeni cu romanul acesta. El a 

vrut să rănească, să doară popoare întregi şi să ducă mai departe atmosfera aceea 

încrâncenată, mirosul oceanului din Santa Monica, cearcănele şi pungile de sub ochi şi 

sentimentul de neputință, atât de acut. 

Nu cred că s-ar mai încumeta cineva să mai scrie în zilele noastre pline de filmulețe şi 

cărți motivaționale, de o industrie farmaceutică înfloritoare în domeniul antidepresivelor, un 

roman atât de amar şi lipsit de speranță, s-ar ajunge la o stare iremediabilă de isterie generală, 

ar crește rata sinuciderilor, iar în cele din urmă autorul ar fi închis.  

Oamenii au ce le trebuie: romane şi cărți best-seller despre vrăjitori, lumi fantastice şi 

inele fermecate care merg de minune cu antidepresivele luate ca aperitiv literar. Este o părere 

personală, mulți oameni se tem să-l citească pe Horace McCoy, le e frică de limbajul şi 

realismul scrierilor lui, le este teamă că îi va scoate din zona de confort. 

Romanul se încadrează în curentul literar realism si prezintă toate caracteristicile 

specifice, evenimentele sunt inspirate din realitate. Se întâlnesc teme ca dezumanizarea, 

imoralitatea şi obsesia celebrității. Acțiunea se petrece pe mai multe planuri, personajele 

                                                           
48 Fragment din lucrarea de licență Carmen Gâlcă, Drumul către Rai trece pe la Hollywood?, coordonator conf. univ. dr. 
Bogdana Darie, susținută în iunie 2017.  
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întruchipează mai multe categorii sociale fiind complex caracterizate şi se accentuează relația 

dintre mediu şi personaj. 

Maratonul de dans a existat, ba chiar este considerat un artefact al Marii Depresiuni, a 

funcționat ca o modalitate de a dezinstala tristețea prăbușirii economice a Americii din anii 1930 

pentru generațiile mai prospere, dar maratonul de dans a fost o încercare extenuantă făcută ca 

spectacol. 

Afacerea a atras dansatori amatori din toată țara și a creat locuri de muncă, a folosit 

până la 20.000 de angajați pentru producție și promovare. A fost o colectare și aruncare a 

gunoiului economic, a uitării de sine, unde concurenții nu ar supraviețui decât dacă triumfau și 

câștigau premii în numerar. Maratoanele de dans au adunat mulțimi masive în corturi, amatori 

de senzații tari şi chiar vedetele de cinema veneau să se “distreze” la aceste spectacole. În 

roman este amintită actrița Alice Faye.  

Concurenții erau descalificați dacă încetau să danseze/deplaseze, cu pauze de 10 

minute la fiecare două ore, pentru a oferi posibilitatea concurenților de a mânca, să doarmă, să 

se îmbăieze sau să-și trateze rănile. Personalul medical era la îndemână; dansatorii 

profesioniști aveau șansa să își pregătească diferite momente, iar rezultatul era prezentat pe 

scenă.  

Apreciez metafora, umorul și ironia autorului, de a spune povestea unor tineri care se 

luptau cu niște vremuri ce erau departe de a fi ușoare, la un concurs de dans cu ritmuri de blues 

şi swing pe fundal. Până aici nu sună așa rău. Așa credeau şi ei… 

  La aceste concursuri de dans se înscriau tot felul de oameni de diferite  rase şi categorii 

sociale, de la italieni ca Mario Petrone  căutat pentru jaf la Chicago, Ruby Bates care 

concurează însărcinată în 6 luni, Manski, o minoră fugită de acasă cu Freddy, partenerul său, 

iar lista poate continua, toți visând la marele premiu, luptând cu încrâncenare și prin orice 

mijloace. Cu frica față de ziua de mâine deoarece vor putea ajunge din nou pe stradă, cerșind 

un loc de muncă, miza unui astfel de maraton ajunge la cote nemăsurabile și periculoase.  

Romanul începe cu finalul. Încă de la început autorul decide să ne prezinte sentința şi 

crima pe care Robert, personajul principal a comis-o, ceea ce ne rămâne de făcut până la finalul 

romanului este să aflăm cauza pentru care acesta a făcut-o. Un mod interesant şi deștept de a 

ne concentra nouă, cititorilor atenția pe cauza crimei şi nu pe criminal cum se practică cel mai 

des. De ce? Pentru că Horace McCoy are ceva cu adevărat important de spus, o parabolă a 

vieții din America Marii Crize din anii 1930. La debarcaderul de pe plajă, o sută patruzeci şi 

patru de perechi se înscriu să participe la un maraton de dans care durează două mii cinci sute 

de ore. 

Unde doi actori lipsiți de șansă, Gloria şi Robert, păcăliți de mirajul Hollywood-ului, care 

se dovedește a fi mai mult instabil şi vicios, ajung să concureze în acest maraton infernal cu 

speranța să fie remarcați de un producător, sau să câștige premiul cel mare în valoare de o mie 

cinci sute de dolari. Pe fiecare concurent îl ține în viață dorința cea mai puternică, pasiunea lui, 

o mare lecție pe care o primesc oamenii atunci când sunt la capătul puterilor. Atunci intervine 

speranța şi îți dai seama ce e important și ce nu, dar mai ales ce îți dorești cu adevărat. „Pentru 

prima dată în viață apreciam cu adevărat soarele. Când o să se termine maratonul ăsta, o să-mi 

petrec toate zilele la soare. Abia aștept să mă duc în deșertul Sahara să fac un film.” – Robert49. 

În timp ce Robert rezistă agățându-se de visul lui de a deveni regizor, Gloria se adâncește din 

ce în ce mai tare în depresia în care au aruncat-o toate încercările eșuate din viața ei. 

Din acest spectacol, McCoy realizează o frenezie pură a torturii fizice și emoționale, la 

care cei doi protagoniști se supun intenționat. La început, Gloria și Robert formează un 

                                                           
49 Horace McCoy, Și caii se împușcă, nu-i așa?, Humanitas Fiction, 2012, p. 40 
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parteneriat de conveniență oportunistă. Pe parcursul maratonului de 36 de zile, acesta se mișcă 

într-o dependență severă. Tensiunea crește şi mai mult în momentul în care concurenții sunt 

obligați să participe la derby-uri în fiecare seară, unde concurenții trebuia să alerge în jurul sălii 

timp de 15 minute, ţinându-se de partenerii lor printr-o curea anexată la brâu.  

Personajele ajung să clacheze şi este normal dacă ne gândim la lumea din care fac 

parte acestea. Este o lume de exploatare inumană. Concurenții intră împreună în cursa asta 

nebună doar pentru că sunt acolo şi au nevoie unul de celălalt în cadrul maratonului, de un 

umăr pe care să doarmă, de un partener care sa le ridice când cad. Nu par să aibă nevoie unul 

de celălalt în afara maratonului. Totuși, dinamica închisă a maratonului îi ține acolo, literalmente 

legați unii de ceilalți, nu este în nici un caz dragoste. Robert și Gloria petrec o mare parte din 

roman îndrăgostiți de alte lucruri, nici unul dintre ei nu se gândește la momentul de față, fiecare 

este preocupat de propriile lui proiecții, la viața lor de după terminarea maratonului. „Înainte de a 

te întâlni pe tine nici nu m-am gândit că nu o să  reușesc. Şi acum…”- Robert50.  

O altă temă pe care o abordează romanul, este dezumanizarea. Aceasta a fost o 

urmare a Primului Război Mondial, dar Marea criză care a urmat după a dus la instalarea 

acestei stări generale în care binele personal este mai presus decât orice. Dezumanizarea 

determinată de eliminarea sentimentelor; unde suferința ta este distracție pentru publicul 

conducător care deține puterea absolută și care îi supraveghează în permanență, astfel se 

instalează teama și anxietatea. Toate alimentate de lipsa somnului sau a unei pauze de masă 

liniștite, în care să nu fii nevoit să te bărbierești sau să îți speli tricoul în același timp. 

În cazul protagonistului situația este și mai greu de înfruntat, el fiind partener cu un om 

care simte acut toate neregulile societății în care trăiește și refuză să se mai lase păcălită sau 

distrasă de la adevăr. Ea este o persoană negativistă, nu mai speră la nimic, este gata să 

renunțe şi la visul ei de a deveni actriță la Hollywood, dar cu umor negru, pe care îl regăsim 

adesea şi în celelalte romane scrise de Horace McCoy. Ceea ce mă face să cred că această 

trăsătură îi aparține. 

 

Damele de Hollywood 

Nu am „împușcat” alt rol 

În acest capitol voi vorbi despre unul dintre personajele pe care le interpretez în 

spectacolul Și caii se împușcă, nu-i așa?. În abordarea personajului am pornit sistematic 

urmărind minuțios pașii învățați pe parcursul anilor de studiu. Am preferat să aplic rețeta, 

deoarece am simțit că folosindu-mi memoria afectivă, așa cum fac de obicei, nu voi avea foarte 

mult succes și nu voi reuși să înțeleg și să însuflețesc personajul până în momentul premierei. 

La prima vedere personajul mi-a părut diferit și mi-a fost greu să pornesc de la mine și să pot 

face o paralelă între modul meu de a gândi și a acționa și regulile de viață ale personajului Alice 

LeBlanc. 

Statutul de divă pe care și-l însușește Alice este departe de a-mi fi cunoscut, deci a fost 

o provocare și un contre-emploi care mi-a solicitat inventivitatea și curiozitatea. Pe de altă parte, 

acest personaj m-a provocat să-mi cunosc și să îmi pun accesez feminitatea.  

Am simțit că am nevoie de o analiză cât mai amănunțită asupra textului pe care l-am primit de la 

autor, apoi citirea întregului roman pentru a înțelege din detalii atmosfera și rolul pe care îl joaca 

personajul meu în contextul descris de autor. Deoarece Alice LeBlanc nu apare în romanul lui 

Horace McCoy, dar a fost extrasă din film și adusă  în dramatizarea spectacolului nostru. Am 

urmărit de asemenea și filmul Și caii se împușcă, nu-i așa?, unde personajul a fost introdus de 

regizorul Sydney Pollack.  

                                                           
50 Idem, p. 56 
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Ea se înscrie la maraton alături de partenerul ei Kid Kamm, de asemenea actor. Ei sunt 

în mare căutare de muncă, nu ratează nicio ocazie să fie văzuți și contactați de un producător. 

Alice LeBlanc este o fostă actriță de film mut, căzută în anonimat odată cu apariția filmului 

sonor, după Primul Război Mondial.  

Este o actriță care se bazează foarte mult pe înfățișare și foarte puțin pe interpretare. Își 

prezintă meseria chiar înainte să spună cum o cheamă. „Sunt actriță… Alice LeBlanc”51. De aici 

am înțeles că statutul și meseria ei sunt chiar mai importante decât propria identitate. Din 

dorința de a fi văzută se aruncă în interpretări pripite, deși partenerul îi spune că nu este 

pregătit. „Alice: Putem improviza. Dacă ne dați câteva momente să ne intrăm în stare… Kid, hai! 

Kid: Alice nu e nimeni în sală… nu are rost să…”52.   

Trăiește fiecare moment ca și cum timpul se oprește în loc pentru ea, cu sala plină sau 

goală nu ratează niciun moment fără să își etaleze ținutele, să facă piruete, să trimită ocheade 

în public. Alice știe că atunci când vrei să ieși în evidență trebuie în primul rând să nu trădezi că 

ai necazuri, să nu te plângi și să te ții tare. Ca să obții un rol, ca actor freelancer trebuie să lași 

impresia că nu ai nevoie și nu ești disperat să-l capeți. 

Se îmbracă fastuos în orice perioadă a zilei, își reface machiajul în fiecare pauză de 10 

minute, cu asta speră să-și ascundă adevărata vârstă. Acceptă orice ajutor i se oferă indiferent 

de prețul pe care trebuie să-l plătească. Acceptă avansurile lui Rocky Gravo pentru ca acesta 

să le dea voie să îsi prezinte cât mai multe momente artistice, deci mai multe șanse să fie 

remarcată. 

„Kid: Îți pierzi vremea puștoaico. Singurul rol pe care l-ai putea căpăta în spelunca asta e de 

țărăncuță. 

Alice: Aș putea juca un rol de țărăncuță. 

Kid: Nu și îmbrăcată așa. 

Alice: Îți place? 

Kid: Are vreo importanță? 

Alice: Nu, atâta timp cât celorlalți le place.”53  

Face totul pentru a menține aparențele legate de succesul ei, nu face nimic pentru 

propria persoană. Trăiește să fie remarcată și iubită de către ceilalți. Hainele pe care le poartă 

sunt a doua ei identitate, acestea o caracterizează cel mai puternic. Îi conferă încredere și 

respect de sine. În garderoba ei are o rochie roz somon, o rochie lila, o rochie lungă roșie, 

ondulator, ruj roșu și două furouri.  

Unul dintre momentele care o scot din această superficialitate în care trăiește este 

momentul în care furoul roz fane dispare. Alice face o criză de isterie. Țipă și începe să 

scotocească în valizele tuturor, iar în cele din urmă fuge la Rocky Gravo unul din oamenii pe 

care îi câștigase deja. „Nu se poate să fi dispărut așa pur și simplu; sigur a furat-o cineva. E 

vorba de furoul meu și de rujul meu! Nu mai am nimic altceva!”54.   

În relația cu partenerul ei Kid Kamm este egoistă și îl folosește să se pună în evidență 

și mai ales pentru faptul că nu are voie să participe de una singură la maraton. Kid o cunoaște 

foarte bine de aceea este nevoită să rămână partenera lui. Este mereu disponibilă pentru o 

partidă mai bună, de aici și interesul pe care îl manifestă brusc pentru Robert, imediat ce află că 

acesta îşi dorește să devină regizor și are parte de susținere financiară din partea doamnei 

Layden. 

                                                           
51 Idem, p. 67 
52 Ibidem 
53 Idem, p. 74 
54 Idem, p. 78 
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Alice LeBlanc nu are inhibiții, ea își pune un ideal în cap și îl urmează cu fanatism. 

Hollywood este ținta și nimic nu o poate opri. Cu personajele de la care nu are nimic de obținut 

nu intră în contact, pentru ea ești un om important atâta timp cât are ceva de luat de la tine. Fie 

își hrănește orgoliul personal, fie urmărește ca relația nou formată să o țină mai departe în 

concurs. 

Gloria este singurul personaj care se exprimă direct în raport cu Alice. Ea o urăște 

pentru că Alice este prototipul de actriță „închipuită” a vremurilor, este genul acela de actriță 

care pozează într-o poziție leșinată și care e disponibilă pentru oricine îi oferă un rol. „Gloria: 

Păi doamna e cea mai mare curvă de la est la vest și de la nord la sud. Tacâm complet! O 

curvă cu educație aleasă…Nici daca ești fată nu intri cu ea la budă.”55  

Încrederea ei începe să se zguduie după ce partenerul ei Kid Kamm abandonează 

concursul pentru că a fost remarcat și a primit un rol la Hollywood. Consider că acesta este 

primul prag puternic pe care îl primește personajul, este pentru prima oară când se află singură 

și expusă în fața mulțimii. Dar norocul ține cu ea, Robert nu mai suportă conflictele cu partenera 

lui Gloria și decide să continue maratonul cu ea. 

Momentul de climax al personajului este când în lumea ei superficială și plină de 

aparențe intervine cel mai natural factor al vieții, moartea. Alice suferă o criză puternică când în 

timpul derby-ului, personajul James cade peste ea și se constată că el a murit. Este scoasă din 

concurs cu forța sub pretextul că toata criza ei este un moment regizat. Ceea ce înseamnă că 

atunci când joci prea mult teatru, nimeni nu își mai dă seama când spui adevărul.  

„Rocky: Alice ne face o scenă, este o scenă din….recunoaște cineva piesa? Gata, Alice! 

Gata…e minunat…aplauze pentru actrița noastră minunată! Alice LeBlanc! 

Alice: Sunteți nebuni cu toții! Nu mă atinge! El… m-a atins. A murit?”56  

Intervențiile lui Alice LeBlanc sunt rare, ea fiind doar un personaj secundar care 

contribuie la supratema autorului. Alice înfățișează prototipul de actriță falită care nu vrea sub 

nicio formă să își recunoască condiția. Un lucru extrem de frecvent în anii 1930 la Hollywood. 

Ea face parte din categoria de oameni care preferau să moară de foame la Hollywood decât să 

se întoarcă înfrânți în orașele natale.  

 

Publicul are întotdeauna dreptate 

Încă de la primele repetiții mi-am dat seama că nu pot face acest rol fără o aprofundare 

serioasă. Am început prin a citii diferite interviuri cu actrițe ale anilor 1930, actrițe precum 

Katherine Hepburn, Greta Garbo, Marlene Dietrich etc. Am urmărit filme și am încercat să le 

înțeleg stilul de joc. Apoi am început să mă interesez de particularitățile lor, de ceea ce le-a 

făcut faimoase si ce era apreciat la o actriță. 

Stilul exterior de interpretare și fragilitatea pe care o mimau era cheia personajului, 

după spusele coordonatoarei noastre, Ștefana Samfira. Aceste indicații îmi făceau repetițiile 

imposibile, era total contrar cu ceea ce eu învățasem să fac. Îmi părea imposibil să mă plimb pe 

scenă și să mă raportez la ceea ce în mod normal suntem puși să nu o facem, la public. Eram 

nevoită să joc conștientă de el și să fac totul în raport cu publicul. Mă simțeam penibilă și 

stângace. M-am simțit așa până la premieră, unde am primit reacții din partea publicului și am 

putut jongla cu ele, nu mai mergeam în gol pe scenă, acum că punctul meu de concentrare se 

afla la locul lui existența mea în scenă căpăta sens. 

Abia după premieră am descoperit și conceptul personajului, și i-am înțeles frustrările și 

i-am justificat reacțiile. Atunci a fost și momentul în care mi-am dat seama că publicul este 

                                                           
55 Ibidem 
56 Ibidem 
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barometru după care noi ne echilibrăm și ne potențăm personajele. Și pot spune cu credință că 

profesorul Florin Zamfirescu a avut dreptate, anul trei este despre întâlnirea cu publicul. 

Conceptul lui Alice LeBlanc este că succesul este la câțiva oameni distanță și niciodată 

nu știi cine îți întinde o mână de ajutor. Alice a plecat spre Hollywood la vârsta de 

șaptesprezece ani și încă de atunci s-a bazat pe ajutorul celorlalți, pentru ea cei care i-au oferit 

mereu ajutorul sunt bărbații. Își cunoaște atuurile fizice și profită de ele pentru a obține ceea ce 

își dorește. Nu s-a considerat dintotdeauna o femeie frumoasă, dar a învățat cum să se pună în 

valoare, o industrie de film are si trucurile ei.  

Este dependentă de garderoba și de fardurile ei, se aranjează și când doarme, pentru 

că nu știi niciodată lângă cine te trezești. Este dispusă să facă orice pentru a ajunge din nou la 

Hollywood, acolo unde fiecare sacrificiu făcut pe drumul înspre succes capătă sens. Ea 

cunoaște drumul, a mai trecut pe el și știe că este vorba de ani petrecuți  în roluri secundare, de 

frecventarea cercurilor de producători, de apariții la toate evenimentele care au un minim de 

publicitate.  

Singura ei problemă este că nu mai are șaptesprezece ani, iar timpul trece, hainele se 

uzează, rujul se termină, iar banii pentru a le înlocui întârzie să apară. Acum vin tineri şi tinere 

din toate colțurile ţării, gata să dea orice pentru a apărea pe ecran. Dar până acolo are de 

înfruntat dezumanizarea şi atrocitatea Americii anilor 1930, unde fiecare era nevoit să lupte 

până la ultimul strop de putere pentru a supraviețui. 

Consider că personajul meu este reflexia actrițelor de la Hollywood, sătule să trăiască 

în anonimat. Alice îți rămâne în cap tocmai prin deschiderea ei față de oameni, de idei şi relații 

şi prin disponibilitatea ei incredibilă de a face sacrificii fără să se plângă pentru ceea ce își 

dorește. 

Mi-am dorit ca acest personaj să-şi asume cu demnitate greșelile, fără să fie demnă de 

milă, deși  parcursul ei scenic este descendent, ajunge până la nebunie dar îl parcurge fără să 

regrete. Am vrut ca acea latură deplorabilă a personajului să se simtă doar în momentele de 

interpretare scenică, pentru a sublinia şi decăderea ei la apariția filmului sonor. 

 

Concluzie 

 Am visat la Hollywood încă de mică, am călătorit în America anul trecut dar nu am 

reușit să ajung să văd „Raiul actorilor”, dar m-am lăsat purtată de acest spectacol care a fost ca 

o călătorie în timp. Am realizat că Hollywoodul nu e un tărâm făgăduit, ci că el arată că oamenii 

care îl populează și care povestesc mai departe. Am parcurs un traseu înspre Hollywood, am 

văzut ce a fost înainte și ce a fost după. Și am construit o bibliografie a unui personaj trecut, dar 

care încă spune o poveste despre condiția actuală a actorului. Un personaj care şi-a dorit să fie 

o stea de cinema, dar nu a reușit. 

O poveste clasică a timpurilor lui Horace McCoy. Am descoperit un roman copleșitor de 

dur şi de sincer, care se citește, în mod contradictoriu cu maratonul de dans descris în interior, 

în liniște. Când l-am citit îmi doream ca ceasul să nu mai ticăie şi ușa să nu mai scârțâie. Am 

încercat să reamintesc valorile pierdute și să încerc să-mi dau seama ce s-a schimbat, sau ce 

pot schimba eu.  

Până la urmă viețile noastre sunt o serie de povești spuse din gură în gură. Eu am avut 

ocazia să întruchipez o personalitatea nouă, să învăț despre mine şi despre alții, iar voi să vă 

bucurați de ceea ce v-am povestit. Norocul meu că am scris aici, căci teatrul este efemer, la fel 

şi Hollywood-ul şi gloria ce îl înconjoară. 
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Înțelegerea temelor și ideilor dramaturgice  

în studiul unui rol57 

 

                              Victor BĂDOI –  

student Master Pedagogie Teatrală 
 

 

Rezumat: Construirea unui rol constituie o provocare cu care se confruntă fiecare actor, mai 

ales studentul-actor, care se află încă în căutări pentru stabilirea unei modalități de abordare. 

Procesul de creație constituie o călătorie exploratorie, cu multe întrebări și puține răspunsuri, în 

care singurele cunoscute sunt necesitatea cunoașterii și autocunoașterii. Nesiguranța se poate 

instaura cu repeziciune și poate pune stăpânire pe sufletul și gândirea studentului-actor, atunci 

când nu primește ghidajul și libertatea necesară experimentării din partea coordonatorului de 

grup. Articolul prezintă modul de lucru la rolul de absolvire, Ptițîn, din spectacolul Idiotul, după 

F.M. Dostoievski.  

 

Cuvinte cheie: rol, traseu psihologic, improvizație, autocunoaștere, explorare 

 

 

În ultimul an de studiu la specializarea actorie, studentul actor se confruntă cu 

provocarea de a construi, alături de colegii săi, un spectacol. Mi s-a oferit șansa de a participa 

în proiectul Idiotul, coordonat de profesoara Bogdana Darie și Romina Sehlanec, asistentă la 

clasă, care s-a dovedit oportunitatea perfectă pentru experimentare, întrucât conceptul de 

construcție al spectacolului era oarecum novator, în comparație cu alte proiecte de absolvire din 

anii trecuți. Procesul a fost unul de căutare și explorare continuu, iar rezultatul unul pozitiv.  

 

Contextul în care a fost scris romanul 

Dostoievski a scris romanul Idiotul în perioada 1867-1869, fiind astăzi una dintre 

lucrările de referințe ale autorului, alături de Frații Karamazov, Crimă și pedeapsă etc., 

bucurând-se de numeroase ecranizări și puneri în scenă de-a lungul timpului. Romanul este 

scris într-o perioadă de tranziție, în care modificările în plan politic aduc neliniște și instabilitate 

în rândul populației. Încercarea de asasinare a țarului din 1866 a constituit doar una dintre 

numeroasele fenomene cu care Rusia s-a confruntat la sfârșitul anilor 1860 ca urmare a 

schimbărilor în plan politic și economic; situație în care Dostoievski a asistat cu uimire la 

consecințele produse de modificarea în planul valorilor tradițional creștine rusești ale elitei și 

oamenilor simpli din spațiul rusesc. Martor al acestor transformări în plan social, autorul găsește 

inspirația necesară pentru conturarea unor personaje care rămân vii peste secole, pentru că ele 

concentrează esența diferitelor tipologii umane, oameni obișnuiți aflați în situații neobișnuite ale 

vieții.  

 

Analiza personajului Ivan Petrovici Ptițîn 

În dramatizarea realizată de conf. univ. dr. Bogdana Darie, personajul Ivan Petrovici 

Ptițîn este introdus în tabloul al 3-lea, care corespunde cu prima scenă a romanului în care 

Prințul călătorește cu trenul spre Petersburg și se întâlnește cu Rogojin și cu Lebedev. În 
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dramatizare Lebedev lipsește, acțiunile și replicile acestuia din această scenă fiindu-i atribuite 

lui Ptițîn. Scena are loc la o petrecere unde cei doi fac cunoștință cu Prințul Mîșkin. Din dialogul 

celor trei, Mîșkin îi stârnește din ce in ce mai mult interesul lui Ptițîn, întâi prin faptul că străinul 

este rudă cu generăleasa Epancina, iar mai apoi că acesta este ultima din spița ei: “Ultima din 

spița ei? Ce noroc aveți! Aveți ce moșteni!”. În același timp Ptițin este sceptic la aflarea veștii că 

interlocutorul său este Prinț: “N-am cunoștință… Adică nu de nume vorbesc, ăsta-i istoric. […] 

Și pe urmă, nu știu cum, dar nu mai dai pe nicăieri de Prinți Mîșkin; le-a apus faima de 

odinioară!...”, dar totuși își urmărește scopul de a face bani: „Dacă rămâneți la noi în oraș... o să 

aveți nevoie de mine...”. Cunoscând toate mondenitățile din societate îl prezintă pe Rogojin și 

nu omite faptul că acesta urmează să primească o moștenire substanțială de pe urma tatălui 

său care a răposat. Urmează un mic conflict cu Rogojin care îl amenință că nu îi va da nici un 

ban din moștenire; Ptițîn rămâne impasibil știind că mai devreme sau mai târziu Rogojin va 

apela la ajutorul său: “Dacă ai nevoie de mine... știi unde mă găsești!”. De asemenea, o 

prezintă pe Nastasia Filippovna, un detaliu al întâmplării dintre ea și Rogojin, precum și relația 

acesteia cu Afanasi Ivanovici Toțki. 

Tabloul 6 al dramatizării corespunde cu scena romanului în care Prințul închiriază o 

camera în casa familiei Ivolghin, Nastasia Filippovna sosește neinvitată pentru a jigni familia, 

fiind urmată de Rogojin. Diferența dintre dramatizare și roman în ceea ce privește personajul 

Ptițîn pe parcursul următoarelor scene este relația dintre acesta și Varia, în dramatizare fiind 

deja casătoriți și faptul că Varia îl înșală cu Ippolit. Tabloul debutează cu o scenă, pe care o 

observă și Ptițîn, în care Varia își înșală soțul cu Ippolit Terentiev. Ptițîn intră în scenă vizibil 

șocat și profund rănit și iritat, încercând să o confrunte pe Varia, dar este întrerupt de sosirea 

Prințului. La sosirea Nastasiei Filippovna, este ușor emoționat, dar galant, oferindu-se să îi 

prezinte biroul, fapt ce o deranjează pe Varia. În fața lui Rogojin, este puțin speriat și nedumerit 

față de ce se întâmplă, dar cu toate acestea încearcă să restabilească ordinea și să îl îl 

liniștească din isterie: “Ai înnebunit? Vrei să te scoată cu poliţia? Eşti beat! Unde crezi că te afli? 

Gata, Rogojin, gata”. Rogojin încearcă să o cumpere pe Nastasia Filippovna cu optsprezece mii 

de ruble și o promisiune că vor fii mai mulți. Proveniența banilor se poate deduce ușor după 

reacția lui Ptițîn: “Nu... Eu nu intru în asta... eşti un prost, nu știi în ce-ai intrat... Da, pe semne 

că și eu sunt tot un prost ca tine”. Din replicile lui Rogojin reiese adevărata ocupație a lui Ptițîn, 

anume cămătăria: „Ptiţîn a făgăduit să-mi aducă pe la șapte, astă seara, 40 de mii! Le pun pe 

masă! Dacă-i așa - pun suta! Azi chiar, pun suta de mii! Ptiţîn, ajută-mă, n-ai să rămâi în 

pagubă!” și “Ptiţîn, suflețel de cămătar, mă bizui pe tine, fă pe dracu’ în patru, ia dobândă cât 

vrei”. Ptițîn aparent refuză propunerea lui Rogojin, pentru ca mai apoi să îi împrumute banii. 

Refuzul lui inițial este cauzat de prezența atâtor persoane în cameră, fapt ce îl deranjează, 

nedorind ca lumea să știe afacerile sale. Pasiunea lui pentru bani și dorința de a fi în posesia lor 

este întărită și de răspunsul la întrebarea Variei, motivul pentru care acceptă Ganea bani în 

schimbul căsătoriei: „Ptițîn: Sunt 75000 de ruble... e o sumă totuși... Varia: Banii ăștia... Numai 

bani. Bani... Ptițîn: Scumpa mea, putem trăi fără ei?...” Ptițîn realizează ca este ceva ciudat 

între Prinț și Nastasia: „Eu o cunosc foarte bine și trebuie să recunosc, în felul acesta... nu am 

văzut-o niciodată. […] E ciudat ce cuminte și ascultătoare a fost față de dumneata, Prințe...”. 

Ptițîn își pierde treptat calmul confruntându-l pe Prinț, bănuindu-l că s-a îndrăgostit de Nastasia: 

„Să fie adevărat ce mi s-a părut? Că Nastasia Filippovna îți place mult?” Urmează un monolog 

în care Ptițîn nu se mai poate controla și începe să vorbească despre societatea actuală, 

despre pierderea valorilor și a moralității, despre importanța dată banilor, oscilând între Mîșkin și 

Varia, subtextul fiind de fapt altul: dacă Nastasia Filippovna nu se mărită cu Ganea, acesta nu 

mai primește cele 75 de mii de ruble și fiind revoltat pe faptul că Varia îl înșală. Într-un final este 

întrerupt de Prinț, care îi explică că „toți oamenii sunt buni”.  
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Tabloul 10 se petrece în apartamentul Nastasiei Filippovna, unde își sărbătorește ziua 

de naștere. Ptițîn îi aduce în dar un inel și povestește cum a reușit să facă rost de bani pentru 

Rogojin. Invitații hotărăsc să joace un joc, iar propunerea lui Toțki este ca fiecare să 

povestească cea mai păcătoasă faptă a lui. Când îi vine rândul, Ptițîn ezită și încearcă să se 

eschiveze, dar Nastasia Filippovna nu acceptă un refuz. Într-un final, povestește cum a furat o 

bancnotă de trei ruble din casa unui cunoscut, dând vina pe o slujnică. Relatează întâmplările 

foarte detașat și chiar amuzat, lipsindu-i orice urmă de compătimire față de persoana care a 

avut de suferit în urma glumei lui. La aflarea veștii că Prințul va primi o moștenire, se arată 

foarte interesat și dispus să îl ajute în obținerea banilor. 

 

Construirea rolului 

Studiul pentru rolul Ivan Petrovici Ptiţîn te face să îți pui câteva întrebări legate de viața 

ta, de comportamentul tău și de valorile tale morale. Lumea lui Ptiţîn este guvernată de puterea 

banului și de cea a informației, mijloace prin care acesta reușește să controleze din umbră 

viețile oamenilor din jurul lui, asemenea unui păpușar. Aparent reținut și generos, maestru al 

deghizărilor, Ptiţîn reușește să disimuleze cu măiestrie viclenia, zgârcenia și spiritul iscoditor. 

Lucrul la montarea spectacolului Idiotul a început în luna iunie 2016 cu discuții despre 

roman și citirea anumitor scene. Apoi au urmat lecturile dramatizării. În paralel cu repetițiile, am 

lucrat în cadrul unui atelier de mișcare bazat pe teoria lui Eugenio Barba, creat de drd. Romina 

Sehlanec, în care s-a pus accentul pe expresivitatea corporală. Plecând de la o simplă 

improvizație până la relaționarea nonverbală a personajelor în situații date, am construit 

împreună mișcarea din spectacol. La unul dintre primele ateliere am descoperit un gest specific 

al personajului meu pe care l-am păstrat până la ultima reprezentație. Ținând cont de foamea 

de bani, de lăcomia și de zgârcenia de care dă dovada, de faptul că mereu trebuie să știe tot ce 

se întâmplă și pentru că este o persoană pragmatică, gestul specific la care am ajuns este 

frecarea palmelor în diferite moduri, la intensități diferite sau strângerea lor în funcție de situații. 

Acest gest este în strânsă legătură cu trăirile personajului. 

Repetițiile și spectacolul în sine au fost de asemenea sub forma unui atelier bazat pe 

improvizație, conceptul acestora fiind „Frumusețea va salva lumea!”, replică ce aparține Prințului 

Mîșkin. Scenografia a plecat de la idea lui Peter Brook a spațiului gol, actorul-creator reușind să 

facă lucrul care nu există să existe. Astfel, în scenă există doar un covor alb, care semnifică 

puritatea, și 12 scaune, actorii fiind prezenți tot timpul pe scenă. S-a mers, de asemenea, pe 

ideea de teatru ritual a lui Grotowski, dar și pe faptul că scena este un spațiu sacru după cum 

spunea Ion Cojar, personajele fiind desculțe. În același timp, s-au folosit puține obiecte de 

recuzită, printre care și o cutie galbenă, căreia i se atribuiau mai multe semnificații pe parcursul 

poveștii, cu rolul de a-l implica pe spectator în mod activ, încercând să-și imagineze ce se află 

în ea. Acea cutie galbenă devine ceva important pentru fiecare în parte.  

Construcția rolului meu se bazează pe următoarele concepte: „Doar știind totul, poți 

controla totul” și „În viață poți să faci orice, numai bani să iasă”, informația și banii fiind cele 

două arme ale lui Ptițîn. El este genul de om care vrea să știe totul, dar în același timp să nu se 

știe nimic despre el.  

În tabloul 3, prima scenă în care apare Ptițîn, acesta caută să afle cât mai multe 

informații despre Prințul Mîșkin, pentru ca mai apoi să poată obține bani de la el. Încearcă să se 

facă plăcut, gesturile și comportamentul îi contrazic însă aparentele intenții. Lucrând această 

scenă am descoperit un râs aproape diabolic al lui Ptițîn, pe care am continuat să îl folosesc pe 

parcursul celorlalte scene, dar aici este cel mai evident. Râsul lui Ptițîn ascunde ființa sa 

fățarnică care își urmărește doar propriul interes. 
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La începutul tabloului 6, se poate observa pentru foarte scurt timp un Ptițîn vulnerabil, 

care privește cum Varia îl înșală cu Ippolit și care intervine între cei doi pentru a-i opri. Acesta 

se repede nervos, șocat și nedumerit către Varia, dar este întrerupt de sosirea Prințului, alături 

de Ganea. Aflându-se în prezența unui om străin, renunță la ideea de a o confrunta pe Varia. În 

continuare, Ptițîn este contrariat, dar îi ia apărarea Variei și își asumă vina pentru acuzele 

aduse de aceasta. La apariția Nastasiei Filippovna, Ptițîn trece de la agonie la extaz, este 

bucuros să o vadă, emoționat, dar galant și oarecum șarmant, acesta îi prezintă biroul. 

Rămânând doar alături de Varia, Ganea și Mîskin, Ptițîn realizează că ceva este ciudat cu 

Nastasia Filippovna, și îl acuză pe Prinț de faptul că îi place mult de Nastasia. Ptițîn defulează 

pe parcursul unui monolog despre societate și pierderea valorilor, ieșirea lui fiind evident 

generată de două mari probleme: Varia îl înșală cu Ippolit și apariția lui Mîșkin în viața Nastasiei 

Fillipovna, fapt care pune în primejdie căsătoria dintre Ganea și Nastasia și implicit obținerea 

celor 75 de mii de ruble. 

În tabloul 10, Ptițîn ajunge la petrecerea zilei de naștere a Nastasiei Filippovna, după ce 

toată noaptea a alergat să găsească 100 de mii de ruble pentru Rogojin. Îi oferă un inel cadou 

Nastasiei. În așteptarea răspunsului Nastasiei despre căsătoria cu Ganea, Ptițîn este 

nerăbdător, iar atunci când lumea dansează, stă deoparte observând ce se întâmplă și îl 

îndeamnă pe Ganea să danseze cu viitoare sa nevasta. În timpul jocului propus de Toțki, se 

află într-un ușor disconfort, încercând să nu participe, din dorința ca lumea să nu afle ceva 

despre el. Nastasia nu acceptă un refuz, iar acesta găsește o întâmplare de acum doi ani, 

considerată de el ca fiind nesemnificativă. Nastasia este deranjată de această întâmplare: “Câtă 

mârşăvie!”, iar Ptițîn îi răspunde că nu este cazul să devină judecător după ce instigă omul să 

povestească cea mai ticăloasă faptă a lui. Este rândul Nastasiei să povestească o întâmplare și 

îi explică Prințului faptul că Generalul împreună cu Toțki vor să o căsătoreasca cu Ganea. 

Mîșkin o sfătuiește să nu facă asta, moment care declanșează în Ptițîn o neliniște. Pe parcursul 

acestui tablou Ptițîn are ca scop obținerea unui răspuns pozitiv din partea Nastasiei Filippovna 

în ceea ce privește căsătoria cu Ganea, iar apoi când află de moștenirea pe care Prințul 

urmează să o primească, scopul lui devine să obțină bani de la Mîșkin. 

Pe lângă tablourile în care este prezent în scenă, Ptițîn asistă tot timpul de pe margine. 

Astfel el observă și este modificat de toate întâmplările.  

 

Noul 

În această montare a spectacolului Idiotul, decorul lipsește, recuzita și costumele sunt 

reduse la obiecte simbol, luminile, coloana sonoră și proiecțiile îmbogățesc spectacolul, iar ceea 

ce contează sunt relațiile dintre parteneri și adevărul. Totul a pornit de la improvizație și 

continuă cu improvizație, nimic nu este fixat. În spectacol se pune accentul pe mișcare, pe 

expresivitate corporală. Atunci când nu ai pe ce să te sprijini (decor, acțiuni fizice minore care 

domină o existență scenică mai puțin interesantă și totuși creează senzația de plinătate), trebuie 

să umpli scena cu toată ființa ta.  

Pe lângă improvizație, am continuat munca la acest rol prin a studia bine biografia 

personajului, relația lui cu celelalte personaje, scopurile clare pe fiecare scenă. Datorită 

atelierelor conduse de conf. univ. dr. Bogdana Darie și de drd. Romina Sehlanec la care am 

participat,  tot ce a mai rămas de făcut pentru a-l crea pe Ptițin și spectacolul, a fost să ne 

ascultăm partenerii cu adevărat, iar restul s-a născut de la sine. 

Prin Ptițîn am vrut să pun oglinda în fața oamenilor societății actuale. Ptițîn este un om 

urât, meschin, un om care și-a pierdut valorile și reperele culturale și morale, un om jegos. Am 

vrut ca Ptițîn să provoace, să deranjeze, să enerveze prin gesturile lui, prin atitudinea și prin 

râsul lui diabolic. Este un om pentru care nimic, în afară de bani, nu mai contează, nici măcar 
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faptul că soția lui îl înșală nu îl afectează atât de mult. Parșiv și viclean, este un om fals, un om 

care păcălește prin aparențe, care cel mai probabil nici el nu mai știe cine este cu adevărat și 

nici nu își mai dorește să afle, îngrozit de goliciunea interioară pe care ar descoperi-o. 

 

Concluzie 

Spectacolul Idiotul a fost un succes, s-a jucat de 44 de ori: 37 de reprezentații la sediu, 

o reprezentație în București la Școala „Ferdinand I”, 5 reprezentații în țară (Mangalia, Ploiești, 

Pitești, Buzău, Deva) și două deplasări în străinătate: Budapesta (Ungaria) și Arras (Franța). 

Ne-am bucurat de săli pline, de aplauze și de spectatori disponibili, care de cele mai multe ori 

plecau cu întrebări în gând. 

Personal, am pus accentul pe munca mea interioară și înțelegerea traseului psihologic 

al personajului, având libertate din partea profesorului coordonator. M-am jucat cu personajul și 

am trecut cu el prin diverse stadii, modificând opțiunile la fiecare repetiție. Spectacolul este un 

adevărat laborator, pentru că sunt foarte puține lucruri stabilite, constituind mai mult o 

improvizație și o experimentare continuă. Niciun spectacol nu a fost la fel ca celălalt, ci s-a 

schimbat de la o reprezentație la alta.  

Pe parcursul celor 44 de reprezentații s-a putut observa nu doar o evoluție a 

spectacolului, cât și o evoluție a actorilor din scenă. Pentru mine, lucrul la acest spectacol mi-a 

oferit lejeritatea de a juca pe orice tip de scenă și în orice fel de spațiu, cu orice fel de public. 

Practic m-a dezvoltat spre a fi un actor care se poate adapta. Pe parcursul repetițiilor și a 

spectacolelor, am avut ocazia de a învăța și de la colegii mei, doar privindu-i cum prelucrează 

indicațiile primite, iar apoi acționează. În scenă, am ajuns să îmi cunosc mai bine colegii, să îi 

simt cu adevărat, cu bucuriile și cu tristețile lor. 

Pentru mine cele mai dificile părți ale spectacolului au fost cele în care nu jucam, ci 

eram pe margine, pe un scaun. La început, mi s-a părut imposibil să stau aproape o oră și 

jumătate pe scaun și să fiu atent la ce se întâmplă în scenă, să reacționez, să mă modific, să fiu 

viu, fără să fac aproape nimic pe scenă. E dificil să stai concentrat atâta timp, involuntar îți 

zboară gândul la altceva. De la o reprezentație la alta, personajul meu devenea tot mai prezent 

pe margine până când am reușit să scap de gândurile parazite, să mă concentrez și să rămân 

în acea poveste pe toată durata celor două ore și jumătate. 

Spectacolul Idiotul și implicit rolul pe care l-am lucrat m-au făcut să mă cunosc mai 

bine, să îmi dau seama de ce anume contează cu adevărat pentru mine, pentru ce merită să 

lupt. Am devenit mai bun, mai ambițios și am înțeles că iertarea este necesară.  
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